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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo da violência sistêmico-simbólica contra o 

gênero feminino e os mecanismos de evidenciação e ressignificação destas violências 

em fanpages públicas de notícias do Facebook. Meu foco é compreender a violência 

sistêmico-simbólica, as noções de gênero, sexo e sexualidade no discurso e nas práticas 

de saberes, para então abordar os sites de rede social, espaço, contexto e esferas 

públicas. Então, minha intenção é conceituar o que compreendo como ruptura, a partir 

da compreensão da natureza dos processos de construção de significados, nos conceitos 

de dimensões de significados tipo e topológicos. Assim, pretendo verificar como e por 

quais mecanismos as rupturas discursivas, em relação à violência sistêmico-simbólica 

contra as mulheres, acontecem no Facebook, especificamente em espaços públicos e 

múltiplos, as fanpages de notícias. Para isso, serão selecionadas três postagens que mais 

repercutiram, com um mesmo conteúdo específico, contendo violência sistêmico-

simbólica contra as mulheres e o rompimento de seu discurso, a fim de analisar de que 

forma e por quais mecanismos as rupturas ocorrem, a partir das interações geradas nas 

três postagens selecionadas.  
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Acredito que em um trabalho que aborde a violência contra o gênero feminino e 

as percepções discursivas acerca dessas violências eu deva justificar o que me levou a 

realizar este trabalho enquanto pesquisadora, comunicadora e enquanto mulher. As 

questões de gênero sempre me chamaram muito a atenção. A concepção do que é ser 

mulher sempre foi muito questionada por mim ainda na adolescência. Esses 

questionamentos surgiam quando determinados padrões estéticos e comportamentais 

eram tratados como naturais, ou quando eu me sentia desconfortável ao questionar esses 

padrões e a maioria das pessoas desconsideravam meus questionamentos. 

Foi há apenas alguns anos que me identifiquei enquanto “sujeito do feminismo”, 

o que me levou a pesquisar os estudos sobre questões de gênero e as diferenças entre as 

noções de gênero, sexo e sexualidade. Ao decidir trabalhar com gênero e violência no 

doutorado, uni a vontade de compreender as formações sociais que nos rodeiam e me 

compreender dentro deste universo. Os sites de rede social fazem parte de meus estudos 

desde a graduação e os trabalhos sobre violência sistêmico-simbólica, desde o mestrado. 

Por isso, a tríade uniu diferentes questionamentos. Como usuária e interagente ativa nos 

sites de rede social, o processo interacional e a escolha das pessoas em emitirem 

opiniões e construírem ou instituírem práticas discursivas em determinados espaços 

online sempre me chamou a atenção.  

À parte isso, nos últimos anos as questões de gênero e a violência contra nós, 

mulheres, ganharam mais voz e começaram a ser mais debatidas, fazendo com que 

pautas surgissem a partir desses processos interacionais na internet. Assim, o embate 

também se tornou inevitável. Houve mais espaço para o debate e questionamentos sobre 

discursos enraizados, mas também houve mais espaço para a disseminação da violência.  

Em relação à violência contra o gênero feminino, percebemos empiricamente e 

pela constatação de alguns levantamentos, que nós, mulheres, sofremos agressões 

físicas e psicológicas diariamente, fazendo com estereótipos e modos de vida se 

enraízem por séculos, com algumas mudanças aparentes, mas não findadas, sobre a 

violência e os modos de ser dos gêneros. A violência de gênero suscita discussões como 

a origem das agressões, os motivos pelos quais o maior número de ocorrências de 

violência registradas pela condição do gênero ocorre contra as mulheres em comparação 

aos homens, quando essas violências ocorrem, qual a cor das vítimas e de que maneira 

as denúncias auxiliam na desconstrução dessa naturalização da violência de gênero.   
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São questões culturais e discursivas que estão sendo abordadas de maneira mais 

incisiva nos últimos anos no Brasil, principalmente após a Lei nº 11.3401, sancionada 

em 2006 e conhecida como Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, com destaque para o rigor nas punições para estes tipos de 

crime. Outra Lei sancionada, em março de 2015, e que contribui para essas discussões, 

punições e levantamento de dados é a Lei 13.104/20152, a Lei do Feminicídio, que 

entende que o feminicídio ocorre quando a agressão à mulher envolve violência familiar 

e doméstica e/ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. 

Com o uso das redes sociais online muitos coletivos surgem para que a violência 

de gênero seja amplamente debatida, como é o caso do coletivo Think Olga3, que, entre 

alguns de seus trabalhos, produziu em 2014 o ensaio “Meu corpo não é seu- 

desvendando a violência contra a mulher”. O ensaio traz informações do Banco 

Mundial, que afirma que é mais provável uma mulher, entre 15 e 44 anos, ser vítima de 

abuso sexual ou violência doméstica do que sofrer um acidente de carro ou contrair 

câncer, sendo o estupro apenas um dos pontos extremos dessas violências.  

O Mapa da Violência 20154, que traz um relatório sobre o número de mulheres 

mortas no Brasil, divulgou que, conforme dados do Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM), entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres foram vítimas de feminicídio. 

Houve um aumento de 252% no número de feminicídios5, já que o número saltou de 

1.353 em 1980 para 4.762 em 2013. Entre 2003 e 2013 houve um aumento de 21% 

deste tipo de crime (de 3.937 para 4.762). As 4.762 mortes de 2013 correspondem a 13 

feminicídios diários. Outro aspecto da violência contra as mulheres divulgado pelo 

Mapa da Violência 2015 foi a interiorização da violência, ou seja, há um deslocamento 

da violência doméstica e psicológica dos grandes centros para municípios menores, e as 

maiores taxas de homicídios de mulheres acontecem em pequenos centros, tornando a 

violência de gênero mais invisível e talvez menos identificável.  

Sobre os dados internacionais, o Brasil ocupa a quinta posição, pelo número de 

assassinatos de mulheres, num panorama de 83 países. Apenas El Salvador, Colômbia, 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm (Acesso em dezembro/2015). 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm (Acesso em 

dezembro/2015). 
3 http://thinkolga.com 
4 http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf 
5 No Mapa da Violência 2015 o termo não é utilizado, mas sim o termo “homicídio de mulheres”. 
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Guatemala e Federação Russa ficam à frente do país, e a maior parte das vítimas de 

violência são mulheres negras. Entre 2003 e 2013 houve uma queda de 9,8% no total de 

mulheres brancas mortas já no mesmo período houve um aumento 54,2% na quantidade 

de mulheres negras que foram mortas (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015). Sobre os meios 

utilizados e os locais dos crimes, os homicídios masculinos ocorrem principalmente por 

arma de fogo (73,2%), e a maioria ocorre nas ruas, em via pública; já os femininos 

acontecem 48% por arma de fogo, com aumento nos casos de estrangulamento, 

sufocamento e objeto cortante, o que indica mais crimes por ódio e/ou motivos banais, e 

são praticados 31,2% na rua e outros 27,1% no domicílio das vítimas.  

Outro dado relevante é que em 2014, 405 mulheres a cada dia demandaram 

atendimento em alguma unidade de saúde do país, por terem sofrido algum tipo de 

violência. Mesmo sendo o homicídio o crime extremo, conforme dados levantados por 

registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da 

Saúde, a violência física é a mais registrada nos atendimentos em casos de violência 

contra a mulher, chegando a 60% dos casos, seguida pela violência psicológica (23%) e 

violência sexual (11,9%). Os relatórios mostram que a violência e crimes de ódio contra 

as mulheres são, sim, maiores do que nos homens, já que de 3,7 milhões de pessoas com 

18 anos ou mais sofreram algum tipo de agressão de alguém conhecido, sendo destas, 

2,4 milhões de mulheres, e 1,3 milhão de homens. 

Conforme a ONU, sete em cada dez mulheres sofreram ou irão sofrer algum tipo 

de violência durante a vida, apenas por sua condição de ser mulher. A violência, seja ela 

física, psicológica, moral, seja por meios online ou fisicamente presente, está enraizada 

nas relações dos sujeitos. Entretanto, o número de denúncias e debates em torno do 

tema aumentaram consideravelmente, principalmente com a divulgação de campanhas 

específicas de violência contra as mulheres, motivadas por usuárias de sites de rede 

social que expõe relatos pessoais e incentivam que mais mulheres falem sobre os 

diferentes tipos de violência. Alguns exemplos são as campanhas #ChegadeFiuFiu e 

#MeuPrimeiroAssédio, do Think Olga, ou a #Meuamigosecreto, que expunha micro 

machismos do dia-a-dia, fizeram com que o número de denúncias no Ligue 1806, 

                                                           
6 “O Ligue 180 foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

(SPM-PR), em 2005, para servir de canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a 

população feminina em todo o país (...) É a porta principal de acesso aos serviços que integram a rede 

nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, sob amparo da Lei Maria da Penha, e base de 
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Central de Atendimento à Mulher, aumentassem em até 40% entre Janeiro e Outubro de 

2015, em comparação com o mesmo período de 20147. São campanhas feitas por 

mulheres, oriundas da internet e que surtem efeitos reais no enfrentamento à violência 

contra à mulher em apoio a outras iniciativas já existentes.  

E a presença de plataformas que conectam pessoas por meio de uma rede, pela 

internet, não é mais novidade no cotidiano de muitos grupos sociais. Muito se discute 

sobre a interação online e offline, a presença e ausência do físico e até que ponto cada 

sujeito se representa como acredita ser em sites de rede social. O debate gira em torno 

desde propostas de construção de novos gêneros conversacionais, novos grupos online 

onde a interação ocorreria de forma completamente diferente do mundo offline, até a 

que se acredita que o mundo online deve apenas reconfigurar aquilo que se passa fora 

destas plataformas. Por ser um meio de interação mais dinâmico, onde grupos que não 

se conhecem passam a criar espaços e laços sociais ao estabelecerem uma comunicação, 

que vai desde a mais rasa até a mais profunda, a internet poderia gerar novas dimensões 

de significados e padrões discursivos a antigos padrões comportamentais, como a 

violência sistêmico-simbólica (BOURDIEU, 1989) de gênero, enraizada em ambientes 

offline e oculta por discursos menos aparentes e agressivos nos sites de rede social.  

Apropriar-se de uma plataforma e interagir nela significa se representar para si e 

para um número infinito de usuários, que absorvem e repassam também alguns 

discursos colocados na rede. Com a facilidade de disseminação de discursos em rede 

outras possibilidades se abrem porque há mais interagentes, com perspectivas sociais 

diferentes e que ajudam a construir novas dimensões de significados no meio digital. 

Essas novas práticas discursivas e diferentes formas de interação, mais dinâmicas, 

rápidas e que se assemelham à interação face-a-face podem hoje ser rastreadas, o que 

auxilia nos apontamentos sobre como a violência contra as mulheres se apresenta ou 

como ela é rompida discursivamente. A violência contra o gênero feminino se apresenta 

                                                                                                                                                                          
dados privilegiada para a formulação das políticas do governo federal nessa área” (Fonte: 

http://www.spm.gov.br/ligue-180). 
7 * http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/12/04/denuncias-de-violencia-contra-

mulher-pelo-disque-180-aumentam-40-este-ano.htm (Acesso em Fevereiro de 2016) 

* http://www.revistaforum.com.br/2015/11/30/campanhas-feministas-na-internet-aumentam-numero-de-

denuncias-no-180/ (Acesso em Fevereiro de 2016) 

* https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/denuncias-de-violencia-contra-a-mulher-

aumentam-apos-campanhas-feministas/ (Acesso em Fevereiro de 2016) 
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na sociedade por meio de diferentes vertentes, com diferentes graus de identificação. E 

ainda que essas pesquisas sejam relevantes para conseguirmos dimensionar as 

violências mais aparentes, elas deixam de fora, muitas vezes, a violência sistêmico-

simbólica, não tão perceptível, que faz parte de nossa linguagem, nossas estruturas 

sociais e que sustentam a base de todas as demais violências. 

Entretanto, se logo que a interação online se tornou uma realidade para as 

pessoas, estudos apontavam que as mulheres eram silenciadas durante a interação, 

quando não concordavam com as opiniões mais enfáticas de pessoas do gênero 

masculino, hoje mais pessoas estão debatendo em rede e problematizando alguns 

discursos que promovem e sistematizam a violência a fim de mudarem essas 

perspectivas. Ainda que a hegemonia masculina possa se apresentar em características 

próprias de uma linguagem hostil e autocentrada na promoção de suas ideias há mais 

chances de novos debates surgirem, tanto pelo espaço ilimitado em que as conversações 

ocorrem quanto pelos turnos que não são interrompidos assim como em conversações 

face-a-face. 

E, ainda que eu tenha a noção de que haja espaços online considerados mais ou 

menos seguros a nós, mulheres, como é o caso de grupos privados e/ou fanpages 

feministas, que carregam um discurso feminino e feminista mais forte, o que me chama 

a atenção são as interações para além destes espaços, publicadas em outras páginas 

públicas no Facebook. Mais especificamente comentários em postagens de fanpages 

noticiosas era considerável, que constituem, de certa maneira, um espaço ilimitado de 

interações. Pensando nessas interações a partir da formação de espaços tão amplos, a 

maneira como a violência contra as mulheres e a evidenciação dessas violências por 

parte de interagentes me chamou a atenção. Surge então, a intenção de trabalhar com as 

rupturas discursivas. Essas quebras dos discursos de violência e a maneira como elas 

acontecem.  

Por isso, os objetivos deste meu trabalho são, primeiro conceber as noções de 

violência e violência sistêmico-simbólica, seguindo para as noções e diferenças entre 

gênero, sexo e sexualidade no discurso e nas práticas de saberes para depois abordar as 

redes sociais na internet, com foco nas características destas redes, perpassando as 

noções de espaço, contexto e esferas públicas. Feito isso, minha intenção é conceituar, 



20 

 

explicar o que compreendo como ruptura, compreendendo a natureza dos processos de 

construção de significados.  

Depois de compreendido o que trato como ruptura, minha intenção é verificar de 

que maneira, e por quais mecanismos as rupturas discursivas – sempre em relação à 

violência sistêmico-simbólica que atinge o gênero feminino – acontecem no Facebook, 

mais especificamente em fanpages de notícias – chamadas aqui de espaços múltiplos e 

públicos – por meio das trocas conversacionais e demais símbolos disponibilizados pela 

própria ferramenta. Para que eu possa analisar de que forma e por quais mecanismos 

essas rupturas ocorrem, me proponho a estabelecer uma forma metodológica própria de 

análise. Terei como aporte para esse desenvolvimento de análise um aplicativo de coleta 

de dados desenvolvido especificamente para esta pesquisa, que facilita a coleta e 

hierarquização dos comentários coletados.  

Portanto, no Capítulo 1 trato da violência a partir de sua origem e as diferentes 

vertentes para ela, a partir de Hobbes (2014), Lebrun (2008), Maffesoli (1987) e 

Foucault (2014a, 2014b), para em seguida falar sobre discurso, poder e violência a partir 

das noções de Arendt (2009), Castro (2014), Foucault (2005, 2014a, 2014b) e Maffesoli 

(1987), juntamente com as noções de formação social a partir de Althusser (2008, 

Hobbes (2014) e Foucault (2014b). Ainda neste capítulo abordo o conceito de Bourdieu 

(1989), de poder simbólico, e a definição da violência sistêmico-simbólica a partir de 

Bourdieu (1989) e Žižek (2009). 

No Capítulo 2, trabalho primeiro com a ideia de sexualidade enquanto uma 

prática de regulação do Estado e das relações de poder cotidianas e como essa 

concepção é atrelada à ideia que se tem de sexo físico e gênero, sendo tratadas a partir 

de um viés biológico e não construído discursiva e socialmente. Depois, faço a 

diferenciação entre sexo e gênero, tratando o gênero a partir de uma ideia de construção 

discursiva e social, para logo falar sobre o ser mulher, como o gênero feminino foi 

construído socialmente – a partir da ideia de performatividade de Butler (2013) – e 

como seu processo de inferiorização social também foi uma construção. Além disso, no 

capítulo 2 também abordo a relevância dos estudos de gênero e do feminismo no 

reconhecimento desses discursos para o combate e debate sobre as violências sistêmico-

simbólicas enfrentadas por nós mulheres. Para isso uso autoras como Butler (2013, 
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2000), Scott (ANO), Lauretis, Gonçalves, Adichie, Louro, Saffioti, Bates, Bento, 

Beauvoir, Femenías, Lessa e Miskolci. 

O Capítulo 3 aborda os sites de rede social abordo o conceito de rede social, as 

conversações na internet, noções de espaço, contexto, pisos conversacionais e 

colaborativos, capital social e apropriações de interagentes a partir das ferramentas 

disponibilizadas pelo Facebook. Para isso uso as seguintes autoras e autores: Barnes 

(1987), Boyd&Ellison (2007), Breiger (1974), Castells (2000), Crystal (2013), 

Granovetter (1973), Herring (2013), Jacobs (2000), Jenkins;Green;Ford (2014), 

Kaufman (2012), Lemos(2013), Primo (2008), Recuero (2013, 2012, 2009) e 

Sheperd;Saliés (2013). Além disso, também abordo o conceito de esfera pública de 

Habermas (1997) e como as esferas se dão em espaços online. Para isso também as 

autoras e autores: Bastos (2011), Lemos (2009), Sena (2007), Barros;Sampaio (2010), 

Rodrigues (2010), Dean (2001), Buchstein (1997), Recuero (2015) e 

Boy&Ellison(2007). 

No Capítulo 4, antes da análise, trabalho diretamente com a noção de 

rompimento, de rupturas discursivas, para em seguida tratar da noção de dimensão dos 

significados tipológicos e topológicos de Lemke (2010), que vai me auxiliar no 

esclarecimento, ao longo da análise, de como funcionam os mecanismos de rupturas.  

Para conseguir identificar o que são esses rompimentos e como eles se dão, 

minha proposta foi coletar três postagens, de três fanpages de veículos noticiosos, com a 

mesma temática, sobre o mesmo fato. Por isso, no capítulo 5, meu objeto de análise 

foram três postagens sobre uma publicação em “homenagem” ao Dia do Ginecologista. 

A imagem questionada pelos veículos comunicacionais traz uma mulher, em posição de 

exame ginecológico, com os dizeres “Sabemos que são estritamente profissionais, mas 

mesmo assim, nós invejamos vocês” (conforme figura 01). 
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Figura 1 - Publicação feita por um hospital gaúcho, em sua fanpage, como uma "homenagem" ao Dia 

do Ginecologista. 

As postagens, do Jornal Extra, Catraca Livre e Revista Fórum, foram publicadas 

em outubro de 2016 e as coletas dos comentários gerados a partir das três postagens – as 

mais curtidas das coletadas – foram realizadas em Janeiro de 2016. É a partir destas três 

postagens que pretendo estabelecer uma ordem metodológica de análise que acredito ser 

relevante para se considerar como as rupturas discursivas são possíveis em espaços que 

o discurso de violência sistêmico-simbólica ainda pode ser muito presente.  

 

1. De onde vem e para onde se direciona a violência 

 

Pensando em como percebo a presença de comentários intolerantes, assim como 

respostas a esses comentários, e a maneira como a violência sistêmico-simbólica é 

percebida ou despercebida por parte de alguns grupos sociais, meu intuito inicial deste 

trabalho é conceituar o que é a violência. De onde ela vem e, principalmente, para onde 

ela se direciona.  

Como a base de análise do trabalho fala também sobre questões de gênero, com 

foco no gênero feminino, minha intenção aqui foi trabalhar, primeiro, com as diferentes 

noções de violência, até chegar na violência sistêmico-simbólica, para que só depois de 

também conceituadas as noções de gênero, sexo e sexualidade, eu pudesse tratar da 
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inferiorização do gênero feminino em diferentes camadas sociais, sob diferentes 

aspectos, mas sempre relacionada à violência sistêmico-simbólica.  

Por isso, neste capítulo debato as diferentes vertentes para o surgimento e 

concepção do que é a violência dentro de um dado contexto histórico e social, bem 

como seu enraizamento e sua utilidade, como a manutenção de grupos de poder e de 

subordinação, que criam parte da realidade em que vivemos e que manipulam. Abordo a 

violência a partir de uma perspectiva natural, intrínseca aos seres, mas que é passível de 

ser administrada e manipulada conforme as necessidades estabelecidas nas relações de 

poder.  

Por isso, trato também da violência natural aliada à violência social (HOBBES, 

2014; LEBRUN, 2008; MAFFESOLI, 1987; FOUCAULT, 2014a, 2014b) e como ela 

serve para criar e estabelecer relações entre as pessoas. Em seguida, relaciono as noções 

de violência, discurso e poder (ARENDT, 2009; CASTRO, 2014; FOUCAULT, 2005, 

2014a, 2014b, MAFFESOLI, 1987), para que então possa debater a noção de formação 

social, relações de exploração e os aparelhos ideológicos (Hobbes, 2014; Althusser, 

2008; Foucault, 2014b). Após meus apontamentos sobre as noções de formação social, 

poder e discurso, que ajudam a estabelecer a violência, trago as noções de a noção de 

poder simbólico (BOURDIEU, 1989), que irão ajudar na construção da definição de 

violência sistêmico-simbólica (BOURDIEU, 1989; ŽIŽEK, 2009), que abarca o 

referencial discutido até então, desde as estruturas sociais e o próprio discurso.  

Para se compreender a violência e suas formulações, creio ser necessário 

compreender que ela trata de um conjunto de fatores que, associados às condições 

naturais, à sociabilidade dos indivíduos e a uma constante evolução histórica, estabelece 

diferentes padrões e parâmetros de entendimento. Para Maffesoli (1987) a violência, 

desde os massacres, passando pela fúria, o barulho, entre outros tipos, é uma herança 

carregada por qualquer civilização. É como se fosse preciso “reconhecer, num primeiro 

momento, que se trata de uma estrutura constante do fenômeno humano” 

(MAFFESOLI, 1987, p.13). Portanto, não é parte de uma única formação social, mas 

sim, está presente ao longo do tempo em todos os contextos históricos e sociais.  A 

violência e sua aceitação como parte de diferentes momentos das formações sociais 

acaba tão naturalizada e negligenciada porque torna-se óbvia para todos (ARENDT, 

2009), como uma existência contínua e manejada, que muitas vezes se torna extrema. 
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Crê-se, então, que a violência não é uma herança de épocas bárbaras, mas sim 

uma relação dos sujeitos e é parte do processo real da vida, na qual há um confronto de 

valores, entre o que se deseja e o que se precisa. Sendo a violência uma realidade posta 

entre sujeitos é preciso interpretá-la e compreendê-la dentro dos aspectos desejados, 

identificando as constantes e os padrões dessas violências. É por isso que Maffesoli 

(1987) diz não ser possível abordar a violência apenas em uma instância, já que se trata 

de uma realidade plural, que diz respeito tanto a alguém, enquanto sujeito individual, 

quanto enquanto sujeito social, porque é assim que a violência se torna parte justificável 

de um todo social. A isso Maffesoli (1987) chamou de ritualização da violência. 

O que é preciso, portanto, na visão de autores como Maffesoli (1987) e Hobbes 

(2014), é canalizar a violência para que esta sirva como forma de organização da 

sociedade. Daí a relação de um Estado e grupos coercitivos, que monopolizam e 

estabelecem leis e direitos. “Essa violência monopolizada, que pretende ser a negação 

da violência julgada demasiadamente natural, conduz a “uma existência pacificada e 

satisfeita” que fundamenta a ideologia da tranquilização da vida social” (MAFFESOLI, 

1987, p.17). Logo, há uma administração da violência contida nos sujeitos, por alguém 

que consegue nortear – ainda que por meio igualmente da violência – os grupos e papeis 

sociais, dando uma aparente tranquilidade nas relações estabelecidas pelos indivíduos. 

Se a violência sempre existiu como base da construção da sociedade, como 

defini-la dentro de diferentes esferas sociais? Seria ela natural, algo que os sujeitos 

carregam e precisam administrar a fim de estabelecer laços e criar relações, ou apenas 

uma construção cultural, na qual as próprias relações a desenvolvem em busca de 

hierarquia e poder de uns sobre os outros?   

Meu foco aqui será na violência sistêmico-simbólica, dos discursos e dos 

sistemas sociais, pensando- a em relação ao site de rede social Facebook, mais 

especificamente em fanpages de veículos noticiosos e as interações de usuárias e 

usuários do site.. Em seguida eu trato dos conceitos de gênero, sexo e sexualidade, para 

que então fazer um panorama sobre a violência de gênero e o poder exercido nas e sobre 

as relações que acabam por caracterizar uma violência sistêmico-simbólica contra o 

gênero feminino.  
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No próximo tópico, então, trabalho com os tipos de violência, natural e histórica, 

a fim de estabelecer uma ligação posterior entre a existência de uma violência 

administrada socialmente e a violência conta o gênero feminino. 

1.1 Violência natural VS violência construída 

 

Muitos autores trabalham a ideia de que a violência é apenas inerente aos seres 

humanos, outros, que a violência é, na verdade, fruto de nossos meios sociais, das 

formações que estabelecemos para viver em sociedade. Hobbes (2014) acreditava que 

os sujeitos não são seres sociais, logo, seríamos considerados indivíduos dotados de 

uma violência natural, intrínseca. A questão é que, mesmo não sendo seres capazes de 

sociabilidade, nós precisamos nos estruturar para mantermos nossa sobrevivência. Ou 

seja, é preciso se tornar sociável para que se possa sobreviver no ambiente em que 

estamos inseridos e tirarmos proveito dessa sobrevivência pela existência do outro. Para 

o autor as relações sociais funcionam como trocas de favores, onde, por meio de uma 

estrutura bem delimitada, cada um consegue sobreviver porque o outro se mantêm 

semelhante aos demais.  

Hobbes (2014) acredita que os sujeitos desconhecem o que seu semelhante pensa 

e deseja, tornando-os, naturalmente por isso, seres não sociais. Hobbes (2014) achava 

que  

Os homens são iguais, mas não reconhecem sua semelhança por conta 

da vaidade, o que faz com que um seja desconhecido para o outro (...). 

Essa perspectiva, que coloca o homem em permanente estado de 

guerra (ou na luta de fato ou na preparação para esta luta), parte da 

consideração de que a natureza do homem é guiada pela competição, 

pela desconfiança e pelo desejo de glória (...) Hobbes se coloca em 

linha de oposição a toda uma filosofia que considera o homem como 

um animal social, pronto naturalmente para a vida em sociedade 

(BATISTA, 2014, p.13).  

 

 Sendo a violência inerente aos indivíduos, os sujeitos viveriam em um 

permanente estado de guerra (HOBBES, 2014). Entretanto, é preciso viver em 

sociedade para manter sua própria sobrevivência, e a partir daí criam-se relações nas 

quais há uma troca e uma estabilidade8 em que se abre mão desse estado de guerra. 

                                                           
8 Criam-se as esferas públicas e privadas que mantêm parte das estruturas sociais, conforme trabalho no 

Capítulo 3. 
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Compreendendo a violência como algo tão natural a ponto de o ser humano ter 

dificuldades na socialização, seria necessário algum poder disciplinador que nos 

tornasse capazes de enxergarmos minimamente o outro como um semelhante, e não 

como um inimigo a ser combatido. Essa ideia de que o outro é sempre um inimigo, 

justamente porque não o reconhecemos como um igual, passa pela ideia de ódio 

analisada por Jean Pierre-Lebrun (2008). Ao levar em consideração as transformações 

sociais e históricas de um tempo, Lebrun (2008) diz que o ódio e a violência se 

originam de uma intolerância ao próximo, a uma não identificação do eu com o seu 

semelhante. O autor diz que o encontro com o outro é sempre um choque, uma 

violência. Arendt (2009) também compartilha dessa mistura de concepções sobre a 

violência, já que pensa ser ela parte do ser humano, mas também modificada pelo 

contexto.  

Para que haja, então, uma organização que permita a socialização e sua 

manutenção, Hobbes (2014) chama esse poder disciplinador de poder soberano. Para o 

teórico, os sujeitos abrem mão de todo seu poder em favor do Estado9. Ou seja, mesmo 

a violência sendo tratada como natural, adequada a fins considerados momentaneamente 

justos e também naturais, ainda assim há algo que a regula. Para o teórico, somente com 

esse poder soberano a violência é regulada e a paz, mantida. “(...) o homem deve 

concordar com a renúncia a seus direitos sobre todas as coisas, contentando-se com a 

mesma liberdade que permite aos demais, na medida em que considerar tal decisão 

necessária à manutenção da paz e de sua própria defesa” (HOBBES, 2014, p.111). Se 

quisermos tirar proveito da vivência em sociedade é preciso aceitar uma lei natural, a 

qual o autor diz ser estabelecida pela razão, de que os sujeitos precisam ter suas 

condutas administradas por algo ou alguém, e essa imposição seria, também, uma 

violência – aqui entendida, assim como em Benjamin (online) – uma violência positiva, 

já que sem ela não conseguimos nos organizar socialmente. 

Se a violência precisa ser controlada por um poder disciplinar, fica estabelecido 

entre os sujeitos o que Hobbes (2014) chamava de contrato social, que nos leva a 

suportarmos os outros como semelhantes. Hobbes (2014, p. 113) dirá que “contrato é a 

palavra com que os homens designam a transferência mútua de direitos”. Quando se 

transfere um direito natural, que é a liberdade de cada um fazer o que acha que deve ser 

                                                           
9 A isso Benjamin (online) trata como a Lei Natural do Estado. Na Lei Natural do Estado as pessoas 

cedem sua violência ao bem do Estado. 
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feito para se conquistar um fim, todas as pessoas fazem porque esperam algo positivo 

dessa transferência, esperam algum benefício como estabilidade, uma formação social 

bem estruturada onde cada sujeito tenha seu papel social, assim como os outros também 

terão ao abrirem mão de seus direitos naturais.  

Essas ideias corroboram as de Maffesoli (1987), que fala da violência aceitável, 

para fins justos, e não para fins injustos. Com esse poder disciplinador partindo de um 

poder soberano figurado pelo Estado, conforme as ideias de Hobbes, as pessoas se 

tornariam, finalmente, seres sociais, desde que o Estado fosse tão impositivo a ponto de 

cada sujeito não se perceber manipulado, porque daí haveria uma inversão do poder, o 

que o Estado não vê como um tipo de violência com fim positivo ou justificável. Essa 

forma de poder disciplinador e soberano é, igualmente, uma forma de violência, que 

para Hobbes (2014) é justificável.  

Entretanto, Foucault (2014b), ao falar sobre as disciplinas e a violência, dirá que 

não apenas o Estado impõe formas de conduta, que não só o Estado detém o poder e 

administra a violência, porque, a partir do momento em que os sujeitos se configuram 

como seres sociais há também um poder dentro desse sistema, estabelecido pelos 

grupos. A isso Foucault (2014b) chamou de microfísica do poder10, um poder posto pelo 

discurso, no cotidiano. Os sujeitos, dentro de seus grupos sociais, também ajudam, 

então, a estabelecer, fixar e manter determinados discursos que contêm violência, seja 

ela evidente ou não.  

A violência, dentro dessas perspectivas é, portanto, fruto da natureza humana, 

mas, ao nos tornarmos seres tão sociais a ponto de não mais conseguirmos garantir a 

existência sem a sociabilidade, a violência natural passa a ser reorganizada para atender 

às demandas de grupos de poder que estabelecem o que é aceito ou não como um tipo 

de violência administrável para a manutenção de algumas estruturas sociais. É a partir 

desse poder, seja do Estado, seja de diferentes classes de dominação do cotidiano, que 

algumas violências e as distinções entre diferentes grupos ocorrem.  

                                                           
10 Ao falar desses poderes cotidianos, Foucault (2014b) não exclui o poder do Estado, de uma instituição 

maior que represente e guie a vida dos indivíduos, e por isso ele fala também das disciplinas, mantidas 

pelo Estado e pelas formações sociais (a partir do momento em que cada um se reconhece como parte de 

um todo social).   
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A violência positiva e necessária, de que fala Maffesoli (1987) ou Hobbes 

(2014), organiza a os grupos sociais conforme o direito e as leis, mas estigmatiza e 

exclui muitos que acabam sendo minorizados. Essa manutenção da violência pontuada 

conforme as classes11 a cada sujeito pertence se dá principalmente pelos poderes 

estabelecidos e não questionados de algumas pessoas sobre outras. No próximo item 

abordo as perspectivas dessa violência controlada socialmente e sua relação com o 

poder. Debato como determinados grupos estabelecem um tipo de poder que diferencia 

os seres humanos e violenta mais alguns grupos sociais do que outros, e de que maneira 

o Estado também usa seu poder para criar sentidos de verdade e hierarquias. 

1.1 Violência, Discurso e Poder 

 

Ainda que Hobbes (2014) acredite que o poder soberano e disciplinador venha 

somente do Estado, a ideia de Foucault (2014b) sobre um poder descentralizado é ainda 

mais relevante, pois fala das relações sociais. A partir do momento em que, com um 

poder soberano passamos a ser seres sociais, com padrões comportamentais, discursos e 

normas que regem nossas condutas, há sim, um poder institucional, regulado pelo 

Estado e outras entidades que visivelmente mantêm a estrutura social. Entretanto, 

quando já fixadas essas normas, as pessoas começam a interagir em diferentes grupos e 

passam, a estabelecer novas normas. Surgem grupos sociais de dominação e grupos de 

subordinação, que não se identificando como tais, acatam as normas dos grupos de 

dominação. Foucault (2014b) chamava isso de sentidos de verdade, que ajudam a 

construir parte da realidade por meio dos discursos.  

Quando as pessoas cedem a sua violência e suas condutas ao Estado há uma 

certa falta de conhecimento sobre como e o porquê algumas normas e discursos são 

impostos; há um desconhecimento das causas, que acabam sendo encaradas como 

discursos de verdade (FOUCAULT, 2014a). O que faz com que, de maneira geral, as 

pessoas confiem na autoridade de alguém e que a violência seja uma técnica de controle 

bem-sucedida porque tem apoio popular (ARENDT, 2009). Arendt (2009, p.51) diz que 

“a violência é tão-somente a mais flagrante manifestação do poder”. 

                                                           
11 Não necessariamente classes econômicas. 
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 Mas não é somente ao Estado que essa violência é cedida. O poder soberano 

pode nortear muitos aspectos dos sujeitos enquanto seres sociais, mas Foucault (2014b), 

que não trabalha as classes por um viés econômico, afirma que o poder vem, 

igualmente, das redes de conversação que as pessoas estabelecem entre si, ao que ele 

chama de microfísica do poder (FOUCAULT, 2014b). A microfísica do poder entende 

que há micropoderes estipulados por grupos sociais de dominação que impõe discursos 

e ações a outros grupos, sem uma necessária influência do Estado. Esses micropoderes 

ocorrem no cotidiano e influenciam diretamente a forma como cada sujeito assimila os 

outros, o que perpetua alguns tipos de violência – de gênero, racial ou classe econômica 

– e estigmas (exemplo figuras 2, 3 e 4). 

   
Figura 2 - fanpage "Vai Chorar" 12, com mais de 5035 mil seguidores, chamando de lixo quem 

protesta pelo uso de shorts em escolas, fazendo alusão ao episódio do abaixo-assinado com as 

adolescentes do colégio Anchieta. A postagem recebeu 4,400 reações (a maioria curtidas) e 1592 

compartilhamentos 

                                                           
12 

https://www.facebook.com/vaichorarmsm/photos/a.756249244449765.1073741827.754836061257750/1

011073382300682/?type=3&theater (Acesso em Fevereiro de 2016). 
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Figura 3- publicação na fanpage do G1, sobre o movimento 'Vai ter gorda na praia' 

 

 

Figura 4- comentários violentos e contrários ao movimento, evidenciando um comportamento que 

preza o estereótipo do 'corpo perfeito' e certo comportamento social das mulheres 
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Estes três exemplos acima são ilustrativos em relação à ação dos micropoderes 

cotidianos dos quais fala o autor, se pensarmos que, nas três figuras há um padrão 

discursivo estabelecido em relação ao corpo das mulheres. Há um discurso de 

dominação que impõe que o corpo das mulheres deve ser visto e julgado, por seu peso, 

tamanho, atitudes, roupas. Na figura 02 se estabelece uma comparação pejorativa, que 

relaciona o lixo às adolescentes do colégio Anchieta que protestam pelo direito de 

vestirem aquilo que desejam. Ou seja, há uma tentativa de silenciar este discurso, destas 

adolescentes, comparando-as ao lixo. É um discurso masculino e patriarcal que tenta 

estabelecer um lugar de fala para estas adolescentes.  

Já na figura 03, o micropoder se exerce nos comentários postados em razão da 

postagem sobre mulheres que são consideradas fora do peso ideal e que não deixam de 

ir à praia. Ao dizerem que “a sociedade vai continuar achando feio” o poder se exerce, 

como explica Foucault (2014b), em rede, de forma conjunta, porque socialmente se 

estabelece um sentido de verdade que afirma que corpos gordos, de mulheres, são corpo 

feios – e que não são saudáveis, usando-se aqui do discurso médico para se afirmar o 

poder sobre aqueles corpos.  

Machado (in FOUCAULT, 2014b, p.15) diz que “nem o controle nem a 

destruição do aparelho de Estado, como muitas vezes se pensa – embora, talvez, cada 

vez menos – é suficiente para fazer desaparecer ou para transformar, em suas 

características fundamentais, a rede de poderes que impera em uma sociedade”.  Como 

o poder não está localizado unicamente no aparelho de Estado, nada vai mudar uma 

formação social se os mecanismos que funcionam fora dos aparelhos de Estado, nos 

níveis cotidianos, não se alterarem.  

Só haverá mudanças nos discursos e nas práticas sociais e de saberes se os 

aparelhos de discurso do cotidiano se alterarem, daí a importância destes micropoderes 

que ajudam a sustentar, também, o aparelho de Estado. Como o poder produz discursos 

de verdade que estabelecem sentidos e contextos às palavras, é preciso compreendê-lo 

além do Estado. É preciso entender que, em cada relação, há um poder estabelecido, que 

produz efeitos de verdade que muitas vezes coloca alguns grupos, dominados, em 

posições onde o poder não pode se inverter, a não ser que estas pessoas percebam que 

estão numa posição de dominação sob uma classe dominante e que haja uma inversão 

do poder. Para que haja a inversão do poder os sujeitos dominados precisam sair da 
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zona de adestramento que o discurso impõe e denunciar publicamente, expor, nomear 

discursivamente o que os grupos sociais estão pensando e que ainda não foi explicitado, 

como a proposta de novos discursos, menos machistas e de quebra de padrões 

comportamentais. 

Os poderes, portanto, não estão localizados em um ponto específico das 

estruturas sociais. Eles permeiam todas as estruturas, por isso a ideia de que o poder não 

existe plenamente, o que existe são práticas ou relações de poder estabelecidas entre 

sujeitos. O poder só existe em ação, como uma relação de força. Segundo Foucault 

(2014b, p.138) “onde há o poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu 

titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado 

e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui”.  

É relevante salientar que, para Foucault, o poder não significa sempre algo 

negativo, pois para se impor frente a um discurso de poder que pode ser negativo há um 

novo discurso, também estabelecido pelo poder. O autor vê um lado positivo e 

transformador no poder, porque se ele fosse apenas repressivo e impositivo, não seria 

estabelecido pelas classes e seria muito mais frágil. Portanto, o poder é aceito e se 

mantém porque ele, além de controlar e conduzir, também constroi, produz coisas e 

discursos, constitui saberes em todas as esferas sociais. O poder é forte porque tem 

efeitos positivos, de quebra de normas para o rearranjo de novos discursos, o que causa 

mudanças no nível dos saberes, já que para Foucault (2014b) o poder não impede o 

saber, mas o produz.  

Foucault (1999) também aborda – ainda sobre o poder e as violências – as 

disciplinas, mas a partir de uma visão mais ampla, que consiste na docilidade dos 

corpos sociais, imposta tanto pelo Estado como por grupos de dominação comuns, não 

necessariamente vinculados às instituições governamentais e econômicas. O autor 

dedica parte de seus estudos a estabelecer o que é e o que faz essa disciplina. O termo 

refere-se à noção de docilidade e utilidade que os corpos sociais têm. Para Foucault 

(1999) um corpo útil é um corpo inteligível, regulado por um conjunto de regras que 

controlam ou corrigem as operações do corpo. Ou seja, um corpo13 é sempre 

aperfeiçoado e transformado para servir a algo dentro de uma dada situação; ele é 

                                                           
13 Aqui o corpo não é apenas físico, mas sim tratado como um todo social. 
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limitado e submetido a regulamentos, tornando-se dócil. Essa dominação sutil é feita 

por meio das disciplinas, e do discurso contido nessas práticas reguladoras. A disciplina, 

portanto, fabrica corpos submissos, ela é “[...] uma anatomia política do detalhe” 

(FOUCAULT, 1999, p. 120). Ou seja, aos poucos as disciplinas vão moldando os 

corpos conforme eles podem ser úteis dentro de cada contexto social.  

O que Foucault chama de disciplina ou poder disciplinar é um instrumento de 

poder que permite o controle minucioso das ações e discursos, que sujeita e impõe aos 

grupos uma situação de aceitação, de docilidade ou, como já foi dito, de utilidade. A 

disciplina manipula os elementos dos grupos sociais e os induz a certos 

comportamentos, para a manutenção de um poder ou violência já estabelecidos 

(Foucault, 2014b). Funciona como uma técnica para manter os grupos sociais ocupados, 

com tarefas que aparentemente são necessárias para a manutenção de seus grupos, mas 

que são, principalmente, úteis à manutenção de uma rede de poder construída.  

Para Castro (2014) o que Foucault quer dizer ao trabalhar com o conceito de 

disciplina é que ela serve como uma finalidade estratégica, que ganha sentidos com os 

discursos e suas práticas, a depender do contexto de fala e de posição de cada sujeito.  

 

[...] a partir de finais do século XVIII, os dispositivos disciplinares 

sofrem uma série de transformações. Já não são uma maneira de 

neutralizar os perigos e transtornos que apresentavam os 

agrupamentos inúteis e agitados; doravante cumprem uma função 

positiva: aumentar a utilidade dos indivíduos. Eles deixam de estar 

circunscritos aos limites institucionais e se disseminam por toda a 

sociedade (CASTRO, 2014, p.92).  

É desta concepção, de enquanto sujeitos somos produtos de uma normalização 

disciplinar, e não mais sujeitos de saberes, que a disciplina vai controlar os grupos 

sociais, porque ela está em todos os níveis, desde grupos familiares até instituições e no 

próprio Estado. Há sempre um discurso de normatização que dá utilidade aos sujeitos 

conforme a um contexto tido como posto, ao qual fomos inseridos. 

Nesta visão, até mesmo o aparelho de Estado é oriundo dos grupos sociais, 

controlado por eles, porque o aparelho de Estado só existe porque os sujeitos concedem 

a ele espaço para sua existência e controle. Logo, o papel positivo do Estado em termos 

de disciplina é assegurar a educação, formação e experiência política das massas, e o 

alargamento de horizontes destas, fazendo com que o próprio Estado não tenha que 
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necessariamente impor sentenças e obrigações, mas sim ajudar as massas a decidirem o 

que deve ou não ser feito, o papel e o desempenho de cada um na sociedade. É por isso 

que há uma diferença entre o discurso disciplinador e a ideia de soberania, do poder 

soberano.  

O novo poder disciplinador propicia tanto o crescimento das forças dominadas 

quanto o aumento da força e da eficácia de quem as domina, portanto, não pode mais ser 

transcrito em termos de soberania, já que se tornou uma das grandes invenções da 

sociedade burguesa. O poder não soberano, aquele que vem da massa, é o poder 

disciplinar, porque está em todas as esferas, e promove “o crescimento das forças 

dominadas e o aumento da força e da eficácia de quem as domina” (FOUCAULT, 

2014b, p.291). 

Portanto, a fim de distribuir cada sujeito no espaço, há diversas técnicas para se 

manter a docilidade, como é o caso do controle temporal, ou de espaços físicos, como as 

escolas, os quartéis, espaços de trabalho, entre diversos outros ambientes que nos 

perpassam a cada dia. Foucault (2014a, p.41) diz que “todo sistema de educação é uma 

maneira política de manter ou modificar a apropriação dos discursos com os saberes e 

os poderes que eles trazem consigo”. Quer dizer que todo sistema é, em parte, coercitivo 

e pode, por meio do poder e da apropriação do discurso, regular os corpos docilizados. 

Entretanto, Foucault (2014b) diz que poder disciplinar não destrói, mas sim, forma as 

pessoas. A disciplina também transforma os sujeitos em sujeitos sociais, fabricando-nos, 

criando formações ideológicas. 

Para o autor, cada formação social tem seu regime de verdade, situações e 

discursos que aceitamos e fazemos funcionar como verdadeiros. O que Foucault 

trabalha quando trata de ideologia está ligado ao seu conceito de verdade, elaborado por 

um discurso ao qual estamos sujeitos, e questiona esse conceito de verdade, conceito 

este que seria um “[...] conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do 

falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 2014b, 

p.53). Então, os sentidos de verdade14 criados são instrumentos de observação e 

manutenção de algumas disciplinas que, pelo enraizamento de discursos, estabelecem 

relações complexas de poder – poder este que se propaga pelos e para os sujeitos. 

                                                           
14 Para Hobbes (2014), assim como em Foucault (2014a), tanto verdade quanto falsidade são atributos da 

linguagem, não das coisas, compreendidas dentro de um dado discurso. 
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Portanto, Foucault (2014a) diz que este poder se estabelece pelo discurso, sendo ele 

próprio uma forma de poder. 

Durante as trocas conversacionais de interagentes em sites de rede social como o 

Facebook, em que a rede é ampla e as trocas podem ocorrer por pessoas com formações 

sociais diferentes, posso perceber essa prática de construção do poder por meio do 

discurso, sendo ele próprio uma forma de poder, porque muitos comentários tentam 

trazer estereótipos e estabelecer o que dentro de uma certa norma é aceitável, sendo 

desqualificado ou tornado pejorativo tudo aquilo que causa uma ruptura desse sentido 

de verdade criado pelos grupos de poder. Portanto, se em uma dada formação social 

construída histórica e socialmente por homens, em que a história e a participação de 

nós, mulheres, foi sendo sistematicamente apagada, acaba se estabelecendo, como será 

visto a seguir, rituais destinados ao gênero feminino, esses rituais devem ser assimilados 

e a docilidade dos corpos, aceita. São disciplinas que dizem o que pode e o que não 

pode, quem pode e quem não pode, por meio do discurso e da construção do poder. 

1.1.1 Discurso e poder 

 

A ideia de discurso de Foucault (2014a; 2014b) é trabalhada a partir da prática e 

construção de saberes. O discurso não é apenas uma forma de se obter determinado 

poder perante alguns grupos sociais. Ele é em si, uma forma de poder, porque produz 

conhecimento, saberes, por meio da linguagem, assim como o quê essa produção passa 

a significar em determinados espaços e contextos. O autor compreende o discurso como 

forma de representação, porque o que interessa a ele não é se as coisas de fato existem, 

mas sim o que elas podem significar dentro de um contexto histórico. Para Foucault 

(2014b), os sujeitos e suas condutas são construídos discursivamente pelas relações de 

poder, e só existem quando constituídos por uma prática dentro de uma formação social. 

Logo, se o discurso é uma forma de poder e se ele é uma construção, uma prática a qual 

são atribuídos significados num dado espaço de tempo, estes discursos também são 

controlados por normas (FOUCAULT, 2014a).   

Foucault (2014a) fala sobre uma inquietação dos discursos, questionando o que e 

como poderia haver o controle dessas práticas. Ao se desejar ter domínio ou comando 

sobre as pessoas e as coisas, os sujeitos têm o poder de controlar aquilo que é dito e 

como é dito. Essas interdições se referem aos rituais das circunstâncias, contexto, o tabu 
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do sujeito ou do próprio discurso, e os direitos dentro da própria palavra que permitem a 

determinadas pessoas emitirem um discurso ou retê-lo. Há um entendimento de que não 

se pode dizer o que se quer em qualquer circunstância. 

Há, portanto, uma apropriação dos discursos, enraizada pela dominação dos 

poderes que os grupos têm, estabelecendo exigências e selecionando não apenas o 

próprio discurso, mas também quem pode ou não o emitir. É uma forma de coerção e de 

um ritual que pré-estabelece os papeis de cada pessoa, e onde se deve conservar o 

discurso atribuído ao seu papel. Entendo, por conseguinte, que enquanto indivíduos 

estamos sujeitos não só às disciplinas reguladoras e às forças coercitivas, como também 

àquilo que efetivamente atribui significado a esta coerção: o discurso.  

Se o discurso é imposto, ele é, igualmente, uma forma de violência 

(FOUCAULT, 2014a). “Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos 

às coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o corpo; e é nesta prática que os 

acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua regularidade” (FOUCAULT, 

2014a, p.50).  Há, com essa prática, uma ritualização da palavra que permite uma ordem 

aos discursos, e esta ordem e regularidade devem ser mantidas. Elas seriam mantidas 

pelos três grandes sistemas de exclusão: a palavra proibida, a segregação da loucura e a 

vontade de verdade e sua relação com o verdadeiro. Esses sistemas de exclusão 

correspondem ao meio exterior, ou seja, correspondem ao universo social e constituído 

pelos sujeitos ativos de uma dada formação social.  

A palavra proibida diz respeito ao que pode ou não ser dito, e como deve ou não 

algo ser dito em alguma circunstância ou momento histórico. A segregação da loucura 

também está vinculada aos sujeitos que quebram as normas discursivas e colocam em 

evidência discursos proibidos, negados ou estigmatizados pelos grupos sociais de 

dominação. Diz respeito ao discurso que está no verdadeiro, que faz sentido dentro de 

uma realidade estabelecida, como é o caso do louco, que acaba sendo silenciado pelos 

grupos sociais. (FOUCAULT, 2014a). O discurso do louco pode não estar no discurso 

da verdade, mas passa a ser verdadeiro em certos contextos. Com essa concepção do 

discurso como forma de representação do desejo, e ainda, como desejo em si, a fim de 

se obter poder por meio dele, e dele ser também o poder, a análise do que é dito passou-

se da enunciação para o enunciado, pelo que efetivamente se diz, daí a importância de 

se restringir o que era dito, por quem e como, porque assim haveria uma manutenção da 
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conquista do poder pelo discurso. Tudo aquilo que é enunciado por alguém tratado 

como louco, como fora da normalidade vigente, acaba sendo desconsiderado. 

Já a vontade de verdade é a busca por identificação, do que é verdadeiro a partir 

de um saber coercitivo sobre os outros. Conforme Foucault (2014a), há uma construção 

discursiva do que constitui parte da realidade dos sujeitos. Todos buscamos uma 

verdade que nos é dada como tal e que muitas vezes não é percebida como parte de um 

discurso que é restritivo. “Enfim, creio que essa vontade de verdade assim apoiada 

sobre um suporte e uma distribuição institucional, tende a exercer sobre os outros 

discursos – estou sempre falando de nossa sociedade – uma espécie de pressão e como 

que um poder de coerção” (FOUCAULT, 2014a, p.17).  

Castro (2014, p.81) dirá que “a verdade tem, então, sua própria história”. É por 

isso que há a concepção de que os objetos do discurso não preexistem aos enunciados, 

porque há uma reorganização de significados em torno de um discurso que cria uma 

história, uma verdade. Para entender a estrutura dos discursos, Foucault não parte do 

sujeito para descobri-los, mas sim dos próprios discursos. “Os enunciados são, nesse 

sentido, não só coisas, com a materialidade que lhes é necessariamente própria, mas 

também acontecimentos” (CASTRO, 2014, p.77). Limitando as condições históricas 

dos enunciados limita-se também o sentido de verdade e se restringe o discurso.  

Logo, toda palavra enunciada pode conter algum tipo de restrição, na qual se 

estabelece uma ‘polícia discursiva’ (FOUCAULT,2014a): 

 

Figura 5- esquema de funcionamento da polícia discursiva e o ritual de dominação e apropriação 

dos discursos (figura própria) 
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Conforme figura 5 (quatro), a polícia discursiva regula os discursos, sua 

frequência e seu contexto, estabelecendo rituais. É por causa dos rituais que os sujeitos 

se comportam de maneira diferente em ambientes diferentes, porque há certos padrões 

comportamentais e discursivos a serem seguidos quando se faz parte de determinada 

formação social. Os rituais vão desde o espaço físico ocupado pelos sujeitos até suas 

palavras. Esses rituais e essa dominação da proliferação dos discursos funcionam 

também como maneiras de silenciar e sujeitar os grupos a formas de comunicar, de 

pensar e de se apropriar dos discursos que podem ser ditos, quando e como. O fato de 

alguns discursos serem proliferados em detrimento de outros se dá pela exclusão, pelo 

silêncio, pela não-proliferação de um discurso que não interessa aos grupos de 

dominação.  

 Pressupõe-se que há um desnivelamento entre os discursos (Foucault, 2014a): 

de um lado os discursos que “se dizem”, que são as trocas conversacionais pronunciadas 

durante o cotidiano e, de outro, os discursos que “são ditos”, que permanecem e que são 

propagados, retomados durante as trocas conversacionais. Como exemplos de discursos 

que se dizem posso levar em consideração as trocas conversacionais entre os 

interagentes em uma postagem pública no Facebook, simulando o mais próximo 

possível uma interação face-a-face. Já os discursos que são ditos são aqueles enraizados, 

como por exemplo, que lugar de mulher é lavando a louça, em casa, ou que usar roupas 

inadequadas dá margem à objetificação do corpo da mulher. São formas diferentes de 

discursos, mas que se complementam e que permitem certo controle do que é dito. 

 Esse controle da produção do discurso é o que o autor chama de disciplina, que 

são essas funções restritivas e coercitivas para a criação ou fixação dos discursos. O 

discurso é, portanto, parte da construção do poder. 

1.1.2 O poder e o discurso como práticas sociais  

 

Ao falar das instâncias de produções discursivas, a produção do saber e o 

controle dos discursos – entre eles o discurso sobre a sexualidade – Foucault (2005) diz 

que o discurso veicula e produz poder, ou seja, o discurso pode ser um instrumento e 

efeito de poder. O poder não é um sistema geral de dominação no qual alguém ou algum 

grupo o exerce atingindo toda uma formação social, mas sim ele é uma das estratégias 

usadas para dominar uma formação. “Poder é o nome dado a uma situação estratégica 
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complexa numa sociedade determinada” (FOUCAULT, 2005, p.89). Por isso o autor diz 

que o discurso é uma forma de poder, porque é por meio dele que as relações de 

dominação15 se estabelecem. Se o poder depende da estrutura social, as relações de 

poder são intencionais e não subjetivas, sendo múltiplas e móveis, mas sempre com um 

objetivo. Para Foucault (2005), o poder provém de todos os lugares, e o discurso é um 

dos principais instrumentos de veiculação desse poder. 

Os sujeitos funcionam, então, como peças de relações de poder, logo “o poder 

não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente” (MACHADO, 2014, p.12). Entendendo o poder como uma prática, 

precisa-se compreender também que ele constroi individualidades. Para Foucault 

(2014b) os sujeitos são constituídos por produções de saberes e poderes, e todo saber é, 

de alguma forma, político. Não há saber neutro, porque somos constituídos pelos 

saberes a partir das condições políticas que nos são dadas, a fim de que se formem tanto 

os sujeitos quanto os saberes. O saber é político não porque o Estado se apropria dele e 

ajuda a formá-lo, mas sim porque os saberes – bem como os sujeitos – são formados nas 

relações de poder. Quando há o exercício do poder há um lugar de formação do saber, 

assim como o saber assegura exercícios de poder.  

Para o autor o que interessa é estudar os corpos periféricos e múltiplos, que 

acabam sendo constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder.  

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 

algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, 

nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza 

ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, 

os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de 

exercer esse poder e de sofrer sua ação (FOUCAULT, 2014b, p.284).   

 

Portanto, o poder pode ser exercido por qualquer sujeito, assim como qualquer 

sujeito pode sofrer a ação de um poder dominante, que funciona somente em rede pois 

depende das relações entre os sujeitos e seus saberes. Ele penetra sutil e profundamente 

                                                           
15 Ainda sobre dominação Foucault (2014b, p.281-282) dirá “por dominação não entendo o fato de uma 

dominação global de um sobre outros, ou de um grupo sobre outro, mas as múltiplas formas de 

dominação que podem se exercer na sociedade”. 
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em todas as tramas da sociedade, não se situa acima das práticas sociais, mas sim no 

nível do próprio corpo social, e faz parte da vida cotidiana16.  

E se é pelo discurso – que estabelece e é uma forma de poder – que os grupos 

sociais vão formando suas relações e construindo a diferença entre os dominadores e os 

dominados, entre os que criam sentidos de verdade e estabelecem uma realidade e 

aqueles que as aceitam sem questioná-las, a linguagem e as práticas acabam criando 

violências, sejam elas físicas ou apenas discursivas. O próprio ato de nomear e dar 

significado a algo já é uma violência porque normatiza uma formação social. É o que 

acontece quando grupos de negros, mulheres, pessoas trans, refugiados/as, ou classes 

sociais mais pobres são estigmatizadas e um poder, que não vem somente do Estado – 

mas que o Estado dá os subsídios para que os grupos sociais estabeleçam uma verdade 

que o favoreça, já que o Estado está sempre nas mãos da classe dominante 

(ALTHUSSER, 2008) – se impõe sobre essas pessoas. Há um sistema de regras, que 

prossegue de dominação em dominação e que constitui diferentes tipos de violência 

(FOUCAULT, 2014b).  

“Vence” o “jogo” quem se apodera das regras impostas e as diminui, 

estabelecendo uma nova condição, igualmente violenta. Para isso é preciso que aquele 

que deseja subvertê-las tenha que usá-las ao contrário, se introduzir no modo de 

funcionamento vigente de dominação. As novas regras estarão impostas quando os, até 

então, dominadores, se encontrarem dominados por suas próprias regras. O que 

Foucault propõe é que se pense como os que estão no topo chegaram lá, e de que 

maneira se dão os processos de sujeição dependendo do contexto histórico em que os 

grupos estão inseridos. 

Como o discurso é uma prática e uma forma de poder, que forma os corpos 

periféricos (FOUCAULT, 2014b), múltiplos e os torna sujeitos sociais pelas disciplinas 

e estruturas vigentes, esse poder é muitas vezes simbólico, e acarreta uma série de 

violências, igualmente simbólicas.  

No item a seguir trato das estruturas sociais, como elas funcionam e como o 

poder simbólico ajuda a estabelecer e fixar algumas estruturas, assim como, a partir 

dessas concepções, uma violência sistêmico-simbólica passa a permear todas essas 

                                                           
16 Por isso a ideia de ‘microfísica do poder’ proposta pelo filósofo. 
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formações sociais. A compreensão de como se dão as estruturas sociais e a consequente 

administração de uma violência que é natural, mas que se torna social ao ser direcionada 

a algumas formações sociais é necessária para que, no próximo capítulo, eu possa 

atrelar a esses conceitos às explanações sobre a constituição dos gêneros, a limitação da 

sexualidade e sua consequente violência simbólica, seja ela no ambiente online ou 

offline. 

1.2 Formações sociais e a violência sistêmico-simbólica 

 

Ao falar do poder e sua relação com os discursos e o estabelecimento da 

violência, creio ser pertinente compreender que essa violência não é apenas física ou 

aquela coercitiva, extremamente visível. Mesmo quando visível, a violência pode conter 

outros discursos não ditos em seus enunciados, que carregam sentidos de verdade e o 

exercício do poder de um grupo sobre outro.  Trabalhei até aqui com os conceitos de 

poder a partir da visão de Hobbes (2014), o poder soberano, institucionalizado e 

organizado pelo Estado, para que inicialmente os sujeitos conseguissem se organizar 

enquanto seres sociais. E, a partir do momento em que há o estabelecimento das 

relações sociais, há os micropoderes de que fala Foucault (2014b), que estão 

relacionados não apenas ao Estado, mas em todas as relações sociais. Esse poder se 

apresenta, muitas vezes, de forma simbólica (BOURDIEU, 1989), porque está contido 

nos discursos e nas estruturas sociais, originando uma violência igualmente simbólica. 

Para compreender o que é e como funciona a violência sistêmico-simbólica é 

preciso antes entender como se dão as estruturas sociais, como uma sociedade se forma 

e como seus sujeitos interagem nas formações sociais as quais cada um está exposto, 

participando de um ou mais grupos, sejam eles grupos de poder ou grupos minorizados. 

É relevante ressaltar que é preciso estabelecer uma conexão entre o contexto histórico e 

o discurso de uma formação social para que se compreenda a posição de cada sujeito 

enquanto ser social em uma dada estrutura, e perceber que sua posição não é 

arbitrariamente escolhida, mas sim construída e mantida conforme os discursos de uma 

ou mais classes dominantes.  

Bourdieu (1989) e Žižek (2009) são dois autores que trabalham com a violência 

simbólica, conceito que parte das estruturas sociais e dos discursos incutidos em nossas 

formações. Mas, antes de falar sobre as estruturas sociais e como elas trabalham o poder 
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e a violência simbólica, é preciso igualmente conceituar a ideia de formação social e 

como essas relações de força dependem sempre de dois polos: dominadores e 

dominados. Por isso, trabalho a seguir o conceito de formação social, partindo da visão 

de Althusser (2008), para que então, possa debater os conceitos de violência sistêmica e 

violência simbólica. 

1.2.1 Formação social e as relações de exploração 

 

Althusser (2008), ao falar das estruturas sociais capitalistas a partir da visão 

marxista, vai esclarecer a diferença entre formação social e sociedade. A compreensão 

de como são constituídas essas formações sociais e como se dá a base que forma as 

classes sociais é relevante porque auxilia no entendimento das estruturas sociais das 

quais Bourdieu (1989) trata ao falar do poder simbólico e da violência envolvida em 

nossos sistemas e linguagem.  

A Formação Social corresponde a uma sociedade concreta, historicamente 

existente e individualizada por um modo de produção que é dominante; ou seja, 

depende da existência de um modo de produção dominante. “É assim que se pode falar 

das formações sociais ditas “primitivas”, da formação social romana escravista, da 

formação social francesa de servidão (feudal), da formação social francesa capitalista, 

de tal formação social “socialista” (em vias de transição para o socialismo), etc.” 

(ALTHUSSER, 2008, p.42). 

Para o autor, toda Formação Social sempre terá mais de um modo de produção, 

de maneira que haja os grupos dominantes – onde o poder se exerce – e os grupos 

dominados. Sociedade seria um sistema de noções ideológicas, uma noção idealista e 

que não estabelece necessariamente uma ligação com o modo de produção dentro de um 

contexto histórico. Se a Formação Social é dominada pelo modo de produção é preciso 

também entender que o modo de produção está dentro da Infraestrutura, a base 

determinante para a formação das classes sociais, ancorada pela Superestrutura, 

correspondente ao Direito, às ideologias e ao Estado (Althusser, 2008), itens que serão 

ainda abordados. 

Antes de tratar os conceitos de modo de produção e infraestrutura preciso 

explicar que, apesar de Foucault achar que o discurso e o poder vão muito além das 

relações econômicas, não se posso ignorar que as relações sociais são, também, 
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baseadas e discursivamente construídas tendo como uma de suas bases o poder que 

envolve os meios econômicos17. Entretanto, aqui levo principalmente em consideração 

as divisões de classes, não a partir – ou não só – da visão econômica, mas tendo como 

princípio as relações de força e o poder de um grupo sobre outro, tentando relacionar 

essas relações materiais e os discursos que as criam, recriam e os mantêm. 

O que é, então, a Infraestrutura? A infraestrutura abarca as relações de produção 

e as forças produtivas que, somadas, formam o modo de produção. O modo de 

produção, conforme Althusser18 (2008) é um modo de produzir os bens materiais que 

são indispensáveis para a existência dos sujeitos que viveram ou estão vivendo em 

determinada Formação Social. Para que o modo de produção exista e estabeleça uma 

formação social, ele precisa se reproduzir pelas relações de produção e pelas forças 

produtivas. As relações de produção são relações de exploração, onde há o dominador e 

o dominado, que ficam de uma ponta a outra no processo de exploração. As relações de 

produção (num modelo capitalista, e aqui refere-se principalmente à relação 

econômica). Então, são relações hierárquicas de autoridade, as quais são assim 

asseguradas pela superestrutura, ou seja, pelo Aparelho repressor do Estado ou por seus 

Aparelhos ideológicos.  

No Modo de Produção, aqueles que não são agentes da produção, mas que 

intervém de alguma maneira nessa produção, se apropriam de uma parte do trabalho dos 

agentes, conservando-se, em parte, nas propriedades dos meios de produção, e após o 

processo de produção, apropriando-se do produto, destinando uma parte aos agentes da 

produção (salários) e outra, a si mesmos (o que “sobra”). Mas ao invés de gastarem essa 

sobra apenas consigo mesmos estes que detém a propriedade e o produto dos meios de 

produção precisam destinar parte dele para renovar os meios de produção, que acabam 

se desgastando ou acabando. A intenção não é satisfazer as necessidades sociais, mas 

sim visar o lucro dos detentores dos meios e produtos de produção. 

Já as forças produtivas são a soma dos meios de produção e das forças de 

trabalho (Althusser, 2008). São sequências de operações organizadas de maneira 

                                                           
17 Inclusive para a própria noção de como nós mulheres fomos destinadas a determinados tipos de 

trabalho, nossa saída da esfera domiciliar como intenção de um modelo capitalista que corroborava essa 

ideia não como noção libertária às mulheres, mas sim com intenção de manter o modelo econômico 

vigente.  
18 As ideias de Althusser são ancoradas na visão de Marx sobre o modelo do capitalismo de exploração e 

formação de classes sociais a partir da formação do Estado. 
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sistemática e que são efetuadas pelos agentes do processo de trabalho, que usam 

instrumentos para trabalhar um objeto, uma matéria bruta, matéria-prima, etc. Por meio 

desse trabalho dos agentes do processo de trabalho os objetos são transformados em 

produtos, que permitem a subsistência de uma formação social, assim como também são 

transformados em outros instrumentos de trabalho que ajudarão na manutenção do 

processo. A transformação e o surgimento de novos instrumentos de trabalho também 

exigem uma qualificação dos agentes do processo, para que os instrumentos sejam 

utilizados de forma apropriada.  

Esse nível técnico, o quanto de qualificação os agentes têm para empregar nas 

forças produtivas é sempre, segundo Althusser (2008), determinado pela natureza dos 

instrumentos de trabalho e, pelos meios de produção. Seguindo as ideias de Marx, 

dentro da perspectiva das Forças produtivas, o elemento determinante é formado pelos 

meios de produção, e não pelos homens. As forças produtivas são, portanto, uma 

unidade que consiste em: objeto de trabalho, instrumentos de produção e os agentes de 

produção/forças de trabalho/sujeitos. 

 Os meios de produção são os objetos e/ou instrumentos de trabalho, ou seja, tem 

relação com o que os exploradores têm de material e de produto para os 

disponibilizarem aos assalariados, aos sujeitos que não detém um meio de produção – 

não os tem como propriedade – e vendem sua força de trabalho. A força de trabalho é 

vendida aos donos dos meios de produção por um determinado tempo, e são 

reproduzidas e garantidas primeiro pelo salário, e depois pela qualificação dessa força, 

que conforme Althusser (2008) se dá muitas vezes fora da produção, como dentro das 

escolas, por exemplo.  

A Formação Social, portanto, é dominada pelo modo de produção, ou seja, pelo 

estabelecimento e reprodução das relações de produção e das forças de trabalho, que 

darão os subsídios necessários para que uma formação social se estabeleça. Estabelecida 

essa formação social por meio desses conceitos que compõem a Infraestrutura, preciso 

ater-me à Superestrutura, que garante, como já ressaltei anteriormente, as condições do 

exercício da exploração por meio dos Aparelhos de Estado, tanto o repressor quando os 

ideológicos. Se são as relações de produção que exercem um papel determinante porque 

são mantidas pelo Estado, é a elas que em parte se deve focar para que se entenda como 
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a violência sistêmico-simbólica (BOURDIEU, 1989; ŽIŽEK, 2009) se estabelece em 

determinados grupos sociais.  

Como as relações de produção se estabelecem por grupos de sujeitos dominantes 

e grupos que são dominados, essa reprodução se garante pelo exercício do poder de 

Estado. Althusser (2008) diz que o Estado garante o exercício da exploração sobre um 

grupo de dominados e que ele se forma a partir do momento em que as classes sociais 

são estabelecidas. Havendo as diferenças entre as classes, o Estado acaba pertencendo à 

classe dominante, sendo a questão número um do Estado a posse de seu poder por uma 

classe social ou uma aliança de classes sociais. Diferentemente de Hobbes (2014), que 

compreende que o Estado organiza os sujeitos no que ele chama de sociedade, a 

tornando ordeira, pacífica, e não violenta, Althusser (2008) acha que o Estado garante o 

exercício da violência social, colocando as classes umas contra as outras.     

Seguindo ainda as ideias propostas por Marx, o autor reafirma que o Estado é 

concebido como um aparelho explicitamente repressor, e que essa repressão permite às 

classes dominantes se manterem em suas posições de dominação e explorando as 

classes dominadas. É o que Foucault (2014) fala sobre os micropoderes, ao colocar nos 

grupos sociais menores os poderes que irão se solidificar e que as classes dominantes, e 

consequentemente o Estado, irão propagar.  

O Poder de Estado tem como objetivo a luta política de classes, já os Aparelhos 

de Estado podem permanecer intactos sem serem alterados ou modificados por 

acontecimentos políticos. E aqui o que mais interessa são justamente os aparelhos de 

Estado que, apesar das mudanças políticas muitas vezes não se modificam, porque a 

base das relações de poder, que está nos pequenos grupos sociais, não se modifica.   

Entretanto, o poder do Estado também é relevante, pois a classe que tem a posse 

do poder do Estado é a mesma que dá poder sobre os Aparelhos de Estado. Para que a 

posse de poder do Estado seja mantida pelas classes dominantes, há dois tipos de 

Aparelho de Estado: o Aparelho (repressor) de Estado (AE), e os Aparelhos Ideológicos 

de Estado (AIE). 
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1.2.2 Aparelho repressor e Aparelhos ideológicos de Estado 

 

O que é aqui chamado de Aparelho de Estado repressor, não quer dizer que seja 

única e tão somente repressor, já que ele funciona simultaneamente com os Aparelhos 

ideológicos de Estado, usando de maneira secundária as ideologias. O Aparelho 

repressor de Estado é usado no singular para dar a ideia de unicidade, de 

correspondência por meio de uma violência que assegura a ordem de uma formação 

social que instituiu uma classe ou um grupo de classes como detentoras do Poder de 

Estado e, consequentemente, em partes, de seus aparelhos ideológicos (Althusser, 

2008). 

Os Aparelhos ideológicos de Estado não são repressores no mesmo sentido, pois 

não usam a violência física – ao menos não de forma tão visível ou dominante – já que 

usam outras formas de violência (ALTHUSSER, 2008). Os Aparelhos ideológicos de 

Estado são sistemas complexos que combinam muitas instituições, organizações e suas 

práticas. “Os Aparelhos ideológicos de Estado são a realização, a existência de 

formações ideológicas que os dominam” (ALTHUSSER, 2008, p.112). Portanto, as 

instituições não “produzem” as ideologias correspondentes, mas sim são alguns 

elementos de determinada ideologia que “existem” em algumas instituições.  

Como exemplos de Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), Althusser (2008) 

cita o aparelho escolar, familiar, religioso, sindical, político, da informação, da edição-

difusão, e também o da cultura. Para cada AIE há diferentes organizações ou 

instituições que os constituem e formam um sistema. E embora cada AIE seja definido 

como ideológico eles não são reduzidos a isso, à existência de ideias sem suporte real e 

material. Para Althusser (2008, p.104) as práticas materiais estão ancoradas em 

realidades que não são ideológicas:  

Um aparelho ideológico de Estado é um sistema de instituições, 

organizações e práticas correspondentes, definidas. Nas instituições, 

organizações e práticas desse sistema é realizada toda Ideologia de 

Estado ou uma parte dessa ideologia (em geral, uma combinação 

típica de certos elementos). A ideologia realizada em um AIE garante 

sua unidade de sistema “ancorada” em funções materiais, próprias 

de cada AIE, que não são redutíveis a essa ideologia, mas lhe servem 

de “suporte”.19 

                                                           
19 Grifo do livro. 
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O que o autor chama de Ideologia de Estado diz respeito a unidade estabelecida 

entre os Aparelhos ideológicos de Estado que, apesar de múltiplos, tem essa unidade 

garantida pela classe dominante, que detém o poder do Estado e estabelece a Ideologia 

de Estado. Por isso que as instituições privadas, sejam elas próprias do Estado ou 

particulares, funcionam enquanto peças de Aparelhos Ideológicos de Estado, 

determinados pela Ideologia de Estado, a serviço de sua política. Assim, os aparelhos 

funcionam predominantemente pela ideologia (própria do Estado), e não pelo aparelho 

repressor.  

Por ideologia o autor compreende que ela representa uma relação que é 

imaginária, por parte dos indivíduos com as suas condições reais de existência, e que 

por isso constitui uma ilusão, fazendo então o que Althusser (2008) chamou de alusão à 

realidade. Essa alusão à realidade de Althusser dá materialidade à ideologia, como 

podemos identificar nos Aparelhos ideológicos de Estado. Ou seja, ela não é apenas 

imaginária já que estabelece uma ligação com as condições reais dos sujeitos. “Portanto, 

na ideologia, não está representado o sistema das relações reais que governam a 

existência dos indivíduos, mas sim a relação imaginária desses indivíduos com as 

relações reais sob as quais vivem” (ALTHUSSER, 2008, p.205)  

Para o autor o fato de a ideologia existir nos aparelhos e em suas práticas prova 

que sua existência é material, e não apenas uma ideia, isso porque ela se torna uma 

prática. Ideologicamente um sujeito crê em um mundo ao seu redor a partir das ideias 

que ele tem de um sistema religioso, por exemplo, e por esse sistema e sua relação entre 

aquilo que é e que ele crê ser, ele vai materializar a ideologia daquele sistema por meio 

de suas práticas.  

Entendo, portanto, que os Aparelhos Ideológicos de Estado, enraizados por 

práticas e não por ideais, são muito fortes, e não tão frágeis quanto aparentam ser, 

apenas porque não usam da violência, mas sim de práticas organizadas em sistemas.  O 

discurso de verdade enraizado por esses Aparelhos, posto pela linguagem, estruturado 

socialmente e disseminado nessas formações sociais é tão ou mais forte do que o 

Aparelho Repressor, porque mudar o discurso ou questioná-lo é mais difícil do que 

repreender certas atitudes por aparelhos de força, como a polícia. Para que uma 

formação social sofra algumas modificações e surja uma nova formação, não basta 

apenas modificar o Aparelho (repressor) de Estado, mas também é preciso mudar as 
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estruturas dos Aparelhos ideológicos de Estado. É nesse sentido a ideia de poder de 

Foucault (2014), na qual o poder disciplinador estabelece um discurso de verdade que 

só será alterado, primeiro, se as esferas sociais (e ideológicas), antes do Estado, se 

alterarem.   

Compreendendo que os Aparelhos ideológicos de Estado existem 

simultaneamente ao Aparelho (repressor) de Estado e que estes estão ligados 

diretamente à Ideologia de Estado, uma ideologia colocada por uma classe dominante 

que assegura em parte as relações de produção e as relações hierárquicas de autoridade, 

estão diretamente conectadas às ideias de Bourdieu (1989) acerca das estruturas sociais 

de poder e violência simbólica, colocadas pelo discurso. Há uma ordem a ser seguida, a 

ser respeitada, e que parte do grupo de dominadores.  Há poderes verticais e poderes 

horizontais, no qual se encaixam os micropoderes, onde essas formações sociais, por 

meio dos aparelhos como família, escola, grupos feministas, grupos de resistência, entre 

outros, acabam, por meio do discurso, criando sentidos de verdade e estabelecendo, 

horizontalmente, poderes que podem ou não configurar violência simbólica contra um 

ou mais grupos. 

Cabe ressaltar que, o entendimento sobre infra e superestrutura é pertinente aqui, 

a partir da compreensão de que eles não se relacionam tão somente às estruturas 

econômicas, como também ajudam na constituição de uma ou mais formações sociais 

que abarcam fins econômicos, políticos e discursivos incutidos por uma ou mais classes 

dominantes. Ou seja, ainda que a Infraestrutura se relacione às relações de trabalho e o 

modo de produção, ela ainda está ancorada na maneira como, historicamente, nós 

mulheres somos conduzidas na inserção e na participação desse modo de produção. Em 

relação à Superestrutura, esse modo de produção se assegura pelo o discurso, pelas 

ideologias e pelos direitos que a nós são negados ou por nós conquistados.  

Essas classes dominantes assim se mantêm sob um viés do que Althusser (2008), 

Bourdieu (1989) e Žižek (2009), consideram como violência, seja ela mais visível, no 

campo do Aparelho Repressor, ou menos visível, por meio dos discursos repassados e 

absorvidos pelas instituições às quais os sujeitos são integrados quando fazem parte de 

uma formação social. Se for levada em consideração essa noção de formação social 

trabalhada até aqui, pensando nos discursos formados e incutidos socialmente por meio 

dessas formações sociais, penso que, mesmo em diferentes formações sociais, mesmo 
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em diferentes grupos de dominação e dos micropoderes cotidianos estabelecidos nessas 

formações, os papeis de nós, mulheres, enquanto sujeitos do gênero feminino – assim 

como o dos homens – são engessados e trabalhados sob diversos aspectos semelhantes, 

com um lugar, uma posição social própria e naturalizada. Isso acontece em aparelhos 

como as escolas, igrejas, hospitais, famílias, e o próprio Estado. Essa compreensão 

facilita a fala de Bourdieu (1989) sobre o poder simbólico. Antes é preciso voltar com o 

conceito de poder, agora conforme as ideias de Bourdieu. 

1.2.3 O Poder simbólico e a naturalização da violência como parte da 

realidade 

 

Para Bourdieu (1989), que trabalha com o simbolismo e a força do simbolismo 

na constituição das estruturas sociais e imigração de ideias, o poder está em toda parte – 

o mesmo disse Foucault (2014b) – e, estando em toda parte é preciso estar atento a onde 

ele é menos evidente, mas igualmente forte na manutenção de ideias e sentidos de 

verdade. Para o autor “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, pp.07-08).  

Portanto, é preciso que tanto dominadores quanto dominados, tendo suas 

relações de produção assim asseguradas conforme o Aparelho repressor de Estado e os 

Aparelhos ideológicos de Estado, tenham uma cumplicidade a ponto de se aceitarem 

dentro das posições as quais cabem a cada um.  Ou seja, o poder se exerce quando há 

aqueles que o impõem, percebendo essa imposição ou não, e aqueles que estão sendo 

por ele guiados, e que também não o percebem, isso porque naturalizam suas posições 

como aquelas. Para que esse poder possa se exercer silenciosamente, as estruturas 

sociais – relembrando o que já foi dito sobre o modo de produção e os Aparelhos 

ideológicos – precisam estar envoltas em sistemas simbólicos.  

Os sistemas simbólicos são estruturas socialmente e discursivamente 

construídas. Portanto, funcionam como estruturas estruturantes, porque permitem que a 

arte, a língua, a ciência, o mito, entre outros construam estruturas que servirão como 

base para outras construções sociais. São, então, construções dentro de uma dada 

realidade que dão sentido a alguns símbolos e, finalmente, sistemas. Essas estruturas 

estruturantes são chamadas por Bourdieu (1989) de modus operandi (modos de 
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operação), que significa operar determinada atividade seguindo sempre um mesmo 

padrão. Nas estruturas estruturantes o foco são as práticas dos sujeitos dentro de suas 

experiências. São as experiências interiorizadas dos sujeitos que passam a ser 

exteriorizadas, e que formam as estruturas estruturantes.  

Bourdieu trata esses universos simbólicos como instrumentos de construção de 

conhecimentos e mundos, aproximando-se também dos pensamentos de Durkheim e 

Panofsky, sobre o fato de as formas sociais serem definidas e determinadas socialmente 

e, portanto, relativas a cada grupo social particular, a cada formação social (Althusser, 

2008), constituindo formações sociais arbitrárias e não absolutas. Portanto, a partir do 

momento em que os sujeitos aceitam as estruturas e as incorporam, assumindo-as como 

parte daquilo que cremos ser, até mesmo as subjetividades fazem parte dessas estruturas 

estruturantes. 

Bourdieu (1989) também achava que os sistemas simbólicos funcionavam como 

estruturas estruturadas, além de estruturas estruturantes. As estruturas estruturadas 

isolam a estrutura permanente de cada produção simbólica e o poder simbólico, que 

constroi a realidade, estabelecendo um sentido que supõe um conformismo, uma 

concordância entre os conhecimentos, o que Durkheim, segundo Bourdieu, chamou de 

conformismo lógico, que propõe uma concordância com as inteligências. As estruturas 

estruturadas excluem a experiência dos sujeitos e tomam as práticas a partir de uma 

exterioridade, sem levar em consideração os motivos pelos quais determinada produção 

simbólica surgiu. Sendo assim, os símbolos se constituem como instrumentos de 

integração social que, ao entrarem em concordância, estabelecem sentidos de verdade, 

contribuindo para a reprodução da ordem social.  

Citando Saussure, o autor fala da necessidade da língua, por exemplo, como 

sistema estruturado, passível de entendimento da palavra, para explicar a relação entre 

som e sentido. Para Bourdieu, (1989) os sistemas simbólicos só exercem um poder 

estruturante porque são estruturados, isto porque, estando estruturados, esses 

instrumentos permitem chegar ao que o autor acreditava ser o poder simbólico: um 

poder que constroi a realidade e estabelece normas e sentidos ao mundo.  

Entretanto, 

Sendo a língua a condição primeira do discurso, dando conta tanto de 

sua produção como das possibilidades abertas a seu deciframento, isto 
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supõe, via de regra, uma coincidência total entre a competência que o 

agente mobiliza em seu discurso e em sua prática e a competência 

mobilizada pelo observador em sua percepção do discurso e/ou da 

prática. Em todos os casos em que não se dá tal paralelismo, quer 

dizer, na maioria dos casos, sucede algum “erro quanto ao crivo” que 

o observador adota para decifrar o discurso e/ou a prática. Eis a razão 

pela qual Bourdieu acaba privilegiando as funções sociais cumpridas 

pelos sistemas simbólicos, as quais tendem, no limite, a se 

transformarem em funções políticas na medida em que a função lógica 

de ordenação do mundo subordina-se às funções socialmente 

diferenciadas de diferenciação social e de legitimação das diferenças 

(MICELI, 2007, p.10).  

Com as funções sociais sendo cumpridas pelos sistemas simbólicos, a 

diferenciação na compreensão das trocas e percepções sobre o discurso ou sobre a 

língua podem interferir na ordem estabelecida ao mundo por meio de algumas classes 

de dominação. Há uma concepção do significado de algumas palavras e seus 

consequentes discursos. Então, quando alguém houve uma frase e identifica a conexão 

de cada palavra dessa frase há uma compreensão, espera-se também, do sentido daquela 

frase. “Compreensão nada mais é que a concepção causada pelo discurso” (HOBBES, 

2014, p.45).  

Hobbes (2014) diz que a linguagem transforma nossos discursos mentais em 

discursos verbais, com duas finalidades, a primeira, o registro do que acontece em 

nossas vidas a partir de nossos pensamentos, a fim de imprimir marcas em nossas 

memórias; a segunda, o uso de palavras idênticas por várias pessoas, para expressar o 

que elas pensam, o que temem e o que desejam, empregando os signos (HOBBES, 

2014). A linguagem e seus respectivos discursos estabelecem ordem e conexões com os 

outros sujeitos, por isso os discursos podem ser mutáveis e sofrer alterações na 

compreensão do meio dependendo do contexto no qual os sujeitos estão.  

Então, as produções simbólicas, aos estabelecerem sentidos ao mundo 

(Bourdieu,1989) são também instrumentos de dominação. Baseando-se nas funções 

políticas dos sistemas simbólicos, a partir de uma visão marxista, Bourdieu vai 

relacionar as produções simbólicas aos interesses de classes ditas dominantes. Para o 

autor há as estruturas sociais formadas por classes, no sentido não apenas das classes 

econômicas, mas sim às classes de sujeitos que possuem algo em comum e que acabam 

se unindo, formando determinadas classes que tem diferenciais em comparação às 

demais – relacionando-se classes sociais conforme Althusser (2008), na conjunção entre 

economia, política e formação social por ideologias e práticas.  
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E, se são estabelecidas normas e sentidos de verdade ao que é parte de uma 

formação social há, então, uma cultura dominante, que integra, mesmo que de maneira 

ficcional, essas classes dominantes. Há uma legitimação da ordem estabelecida por 

essas classes e distinções do que faz parte ou não de uma realidade, produzindo efeitos 

ideológicos. Portanto, Bourdieu (1989, p.11) dirá que  

a cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura 

que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções 

compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a 

definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante. 

 

Todos os grupos sociais precisam, a partir dessa visão, se limitar e abdicar de 

diferenças se quiserem ser inseridas e aceitas como parte do que a classe dominante está 

estabelecendo a elas. Bourdieu (1989) diz que as relações de comunicação e as 

interações conversacionais são, igualmente, relações de poder, que dependem de um 

material simbolicamente e previamente estabelecido para permitir a manutenção de um 

poder simbólico. 

 A língua, a música e as representações artísticas dominantes, tudo isso são 

símbolos criados e legitimados por uma classe dominadora que, por meio das relações 

de comunicação criam sentido a estes símbolos e exercem uma função de imposição da 

realidade, assegurando, por meio de um poder e uma violência simbólica, a dominação 

de alguns grupos sobre outros.  Há, por isso, uma luta simbólica por parte das classes 

sociais – em sentido amplo do termo – para que cada uma consiga se manter no poder e 

impor posições ideológicas e discursivas às outras, determinando posições sociais para 

cada sujeito.  

É preciso uma produção simbólica do que deve ser aceito socialmente para que 

uma classe possa usar seu poder de impor e assim fazer com que a maioria das outras 

classes assuma e não questione essa produção de verdades.  

O campo de produção simbólica é um microcosmos da luta simbólica 

entre as classes: é ao servirem aos seus interesses na luta interna do 

campo de produção (e só nesta medida) que os produtores servem os 

interesses dos grupos exteriores ao campo de produção (BOURDIEU, 

1989, p. 12). 

Corroborando esta ideia, cabe citar o que Althusser (2008) diz, que não existe 

uma organização ou direção do trabalho e da formação social sem relações – 
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hierárquicas – de autoridade. E essa autoridade está frequentemente com o mesmo 

grupo daqueles que a exercem, e daqueles que a suportam, porque quem ocupa a 

posição de dominado muitas vezes não nota a construção ideológica e repressora que há 

neste arranjo. 

Ou seja, quando o dominado não se percebe nessa posição, porque acredita nos 

símbolos de realidade criados à sua volta, essa luta de classes favorece quem detém o 

poder, porque o próprio dominado produz e legitima símbolos para que suas realidades 

e suas posições sociais sejam mantidas, já que os sistemas simbólicos passam a ser 

apropriados pelos grupos. Bourdieu (1989), entretanto, vai falar que esse campo de 

produção de conhecimentos, sentidos de verdade e, consequentemente, poder simbólico 

é relativamente autônomo, já que é preciso um corpo de especialistas que transformem 

essa produção.  

Bourdieu (1989) também questiona a partir de onde e os motivos pelos quais o 

poder está em alguns lugares e na mão de algumas classes e não de outras. Para o autor, 

a questão de localização do poder, em termos realistas, não seria a chave. É preciso 

romper o pensamento de tentar localizar quem e onde está com o poder, e é justamente 

por isso que ele utilizou o termo “campo de poder” (BOURDIEU, 1989, p.28).  

O campo de poder pertenceria à classe dominante, um conceito realista que 

abrange parte de uma população que verdadeiramente detém a realidade a partir do 

poder que possui para tal – o que Althusser (2008), na visão marxista, chamou de 

Ideologia de Estado. A posição social dessa classe dominante determinaria as relações 

de força e legitimaria o poder destas para que seu monopólio possa ser mantido, e isto 

vai além dos espaços sociais em que essas relações de força acontecem, porque faz parte 

de uma classe, e vai depender das condições econômicas e sociais da reprodução – da 

formação social – por meio da linguagem da instauração desse poder simbólico.  

Esse poder se instaura de forma simbólica, mais ou menos sutil, colocando os 

sujeitos dominadores em posições confortáveis, já que o sentido de verdade os coloca 

como tais, e os dominados também se sentem inseridos na sociedade, porque acatam as 

determinações impostas a eles, não reivindicando muitas vezes para si uma posição 

social mais relevante, porque sua situação de subordinado já é algo concreto. Para 

Bourdieu (1989), esse poder simbólico – que vai ser estabelecido nas e pelas formações 

sociais – vai se manter por meio do que ele chama também de violência simbólica.   



54 

 

Neste tópico abordei até o momento os modos de produções, os aparelhos 

ideológicos e repressores do Estado, levando em consideração, inicialmente uma visão 

econômica e posteriormente discursiva, relacionando-a às disciplinas e normas que 

regulam o discurso. Isso porque com a ideia de Hobbes (2014), de que é necessário um 

poder disciplinador, ainda que seja diferente da ideia de Althusser (2008), que vê esse 

poder disciplinador como algo que causa a desordem e instiga a violência, é a partir 

dessa estruturação do modo de produção e em como as pessoas levam vantagens ao se 

tornarem seres sociais, ao serem capazes de sustentar uma comunidade, de proporcionar 

organização nas forças de trabalho e, de consequentemente, manter essa sobrevivência é 

que as pessoas começarão a estabelecer certas normas e alguns rituais, e é aí que surgem 

os aparelhos ideológicos do Estado. Esses aparelhos farão parte de todo um conjunto 

social.  

Tem em primeiro plano a prática da manutenção social e depois a manutenção 

dessa prática por meio do discurso. Por isso é necessário relacionar essas noções de 

modos de produção e formação social de Althusser à dominação e naturalização de 

certos discursos. Porque quando se estabelece um modo de produção e um modo de 

sobrevivência para uma dada formação social, ainda que inicialmente levando-se em 

consideração os aparatos econômicos, parte-se depois para o pensamento de como essas 

estruturas serão mantidas. Elas serão mantidas por meio de aparelhos repressores, 

aparelhos ideológicos, por meio, finalmente, do discurso.  

A violência entendida como algo inerente ao ser humano, mas administrável a 

fim de manter uma formação social, por meio de modos de produção e forças de 

trabalho, cria juntamente com a parte prática, alguns discursos que naturalizam uma 

violência que na verdade é manipulada e construída para essa manutenção da ordem. 

Manipula-se a violência a fim de que ela, ainda que intrínseca, não seja mais natural, 

mas sim direcionada – como ocorre com a violência contra o gênero feminino – já que, 

enquanto seres sociais, a direcionamos a alguns grupos e não a outros. Essa violência se 

apresenta não apenas nas práticas, mas igualmente emaranhada entre as estruturas 

sociais e o próprio discurso. No próximo tópico trabalho com os conceitos de violência 

sistêmico-simbólica, propostos por Bourdieu (1989) e Žižek (2009).  
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1.3 A violência sistêmico-simbólica 

 

A violência simbólica não é uma violência física, nem o tipo de violência que 

aparatos físicos de coesão instituídos pelo Estado podem usar ou extinguir. Portanto, ela 

não corresponde só ao Aparelho de Estado proposto por Althusser (2008), porque ela é 

ainda mais abrangente. A violência simbólica permite que as estruturas sociais se 

mantenham da maneira como elas estão. Ou seja, é por meio dos micropoderes 

(Foucault, 2014b), estabelecidos tanto em instituições constituídas pelo Estado quanto 

nas conversações cotidianas e do discurso dessa violência, que as pessoas que são 

dominadas se mantêm nessa posição, porque caso contrário pode haver uma ruptura nas 

estruturas sociais. E, para aqueles que estão estabelecendo os discursos de verdade e 

aqueles grupos que detém mais poder do que os demais, não é interessante que haja uma 

ruptura como essa. Portanto, esses poderes serão mantidos por uma violência que não 

agride fisicamente, mas que coage e impõe comportamentos e posições sociais para que 

a ordem cotidiana seja mantida.  

Este tipo de violência coloca os sujeitos em determinadas posições sociais em 

que muitas vezes não conseguimos nos desvencilhar, porque, pelo contexto estabelecido 

discursivamente, algumas situações estão tão enraizadas e indiscutivelmente 

naturalizadas que, muitas vezes se tem a impressão de que, reverter essa ordem 

discursiva, não parece surtir efeito, seja porque nada vai mudar ou porque de alguma 

maneira essa posição nos parece suficientemente confortável estar nessa posição20. Essa 

violência se impõe aos grupos minorizados, que tentam ser silenciados, e é tratada como 

uma violência invisível porque é, em parte, estabelecida pela linguagem, porque cria 

símbolos e significados pejorativos, atribuindo ao discurso situações de preconceito, 

renegação e estigmatização de uma parcela minorizada de determinada parcela social, o 

que caracteriza uma forma de coerção e violência (SOARES, 2013).  

Essa coerção, aliada à obediência, instaura uma violência feita de simbolismos e 

que mantém algumas estruturas sociais importantes para a manutenção dessa relação de 

dominadores e dominados.  

 

                                                           
20 Penso aqui, novamente, no discurso do louco proposto por Foucault. 
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A obediência do sujeito subordinado acontece porque o sujeito social 

não consegue se distanciar suficientemente dessas propriedades 

simbólicas, que caracterizam de forma pejorativa pessoas, sua cultura 

e sua forma de se representar perante os outros, e as usa em suas 

conversas, em seu cotidiano (SOARES, 2013, p. 69).  

Por isso, Bourdieu (1989) fala da diferença entre a identidade social – o sujeito 

social de Foucault (2014a, 2014b) – e a identidade individual. Quando um grupo de 

pessoas com alguma semelhança estabelecida por um discurso de verdade é 

estigmatizado e minorizado, o que fica em evidência não é a identidade individual de 

cada sujeito naquela formação social, mas sim o coletivo, a identidade social. Portanto, 

além de os sujeitos se sentirem eles próprios, individualmente minorizados por alguma 

violência, as estruturas sociais se encarregam de deixá-los efetivamente num lugar 

inferior junto a um grupo ao qual eles foram discursivamente atribuídos, porque seus 

valores pessoais passam a não interessar dentro de uma formação social que os 

desqualificam.  

Até o momento entendo, portanto, que a violência simbólica está relacionada ao 

que Bourdieu (1989) chamou de poder simbólico, que corresponde às estruturas sociais 

formadas a partir das formações sociais e do estabelecimento de discursos de verdade, 

de sentidos de verdade criados e assimilados como tais por parte de quem domina e, 

principalmente, por parte de quem é dominado. A partir do momento em que uma 

realidade é construída e estabelecida como verdade, este poder simbólico incute uma 

violência não palpável que permite a alguns grupos continuarem definindo o que e 

quem é mais inferior em um dado contexto histórico.  

A diferença entre poder simbólico e violência simbólica pode ser aqui 

relacionada ao conceito de poder de Foucault (2014b), em que o autor diz que o poder 

nem sempre se exerce de forma pejorativa. Ou seja, a inversão do poder pode ser 

positiva a um grupo quando este passa a compreender que também pode ter voz por 

meio de seu discurso. O poder simbólico pode ser disciplinador, pode ritualizar palavras 

e pode estabelecer sentidos de verdade. Logo, os conceitos podem estar diretamente 

relacionados se levarmos em consideração que ao se exercer o poder em determinado 

grupo, esse poder costuma se enraizar por meio do discurso, de nomear aquele grupo e 

isso pode ser sinônimo de violência, pois como já ressaltei aqui, o ato de nomear e dar 

significado a essa nomeação já pode ser considerada uma violência, pela linguagem.  
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Bourdieu (1989) trabalhou esses conceitos agrupados, não separando o discurso 

dos sistemas sociais para o exercício da violência. Žižek (2009) trabalha a mesma ideia 

de violência não palpável e nem tão visível nas formações sociais, mas divide de 

maneira sistemática como essa violência se dá. Ao falar da violência simbólica, Žižek 

(2009, p.18) diz que “estamos a falar aqui da violência intrínseca de um sistema: não só 

da violência física directa, mas também das formas mais subtis de coerção que 

sustentam as relações de dominação e de exploração, incluindo a ameaça de violência”. 

São ideias bem semelhantes às de Bourdieu (1989), onde as relações de dominação 

entre os grupos estabelecem uma ameaça de violência colocada pelo poder, sempre de 

maneira sutil e duradoura.  

Žižek (2009) atenta para essa percepção que os sujeitos têm de uma violência 

que surge de parte alguma, aquilo que Walter Benjamin (online) tratou em “A Crítica da 

Violência” como uma violência pura, divina, ou ao menos assim encarada, já que os 

sujeitos absorvem essa violência não como uma construção, mas como uma realidade 

única. Para o autor, a violência física, mais visível – atribuída aos Aparelhos repressores 

de Estado – são bem evidenciadas porque funcionam como uma desculpa para uma 

violência política e estrutural, menos visível, mais enraizada.  

Por isso, Žižek (2009) estabelece três tipos de violência: subjetiva, 

objetiva/sistêmica e simbólica. A violência subjetiva é a mais visível de todas as três, 

porque é aquela exercida pelos agentes sociais, pelos aparelhos repressivos e 

disciplinadores. Está, portanto, mais relacionada ao Aparelho repressor de Estado, que 

demonstra de forma mais explícita e por meio de uma violência, muitas vezes física, 

como os agentes sociais delimitam o comportamento de uma dada formação social. A 

violência subjetiva corresponde à violência visível de fato, como aquela que ameaça a 

vida de alguém ou tenta impor uma ordem por meio da agressão e tende a ser, ainda que 

não explicitamente, incentivada. Isso porque a violência subjetiva retira o foco da 

violência sistêmica e da violência simbólica, fazendo com que os sujeitos tratem a 

violência apenas em sua superfície, ou em sua forma mais palpável. A violência 

subjetiva é, até certo ponto, incentivada, porque oculta a violência objetiva, mais bem 

estruturada e que tem a ver com a política e o real montado para as sociedades. 

Enquanto que com a violência subjetiva os sujeitos identificam os males apontados e 

evidenciados pelos outros, na sistêmica a violência é mascarada, não encarada como tal.  
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A violência objetiva, também chamada pelo autor de violência sistêmica – e 

assim a trato neste trabalho – é mais inquietante do que uma forma direta e explícita de 

violência, pois não pode ser atribuída a sujeitos concretos. Ela é basicamente objetiva, 

anônima e sistêmica (ŽIŽEK, 2009). Como o autor também trabalha com o conceito de 

realidade e a construção desta, vale ressaltar que ao tratar da violência sistêmica, ele 

destaca que o conceito de realidade tem a ver com a realidade social dos sujeitos, 

resultado de interações e processos produtivos, dando o mesmo sentido de construção 

de realidade que Bourdieu (1989) também dá.  

A realidade corresponde ao contrário do conceito de real, que para Žižek (2009) 

é a lógica abstrata do capital – situação do capital/economia – que determina o que 

ocorre na realidade social. “A experiência que temos das nossas vidas pelo lado de 

dentro, a história que contamos a nós próprios sobre nós próprios dando conta do que 

fazemos é fundamentalmente uma mentira – a verdade reside no exterior, naquilo que 

fazemos” (ŽIŽEK, 2009, p.49). Logo, muitas vezes a violência visível a qual os sujeitos 

compreendem é uma parte construída do real, e não da realidade experimentada pelos 

grupos sociais.  

A violência sistêmica é propagada, por exemplo, quando nos ausentamos de 

mudar o cenário social em que vivemos. Ou seja, acostumamo-nos com a violência 

subjetiva já que, mais óbvia, se vê e logo se esquece ou se busca uma solução para a 

questão, enquanto que na violência sistêmica há um aparente apagamento ou 

esquecimento desta para se continuar vivendo. “Aqui o esquecimento implica um gesto 

a que se chama denegação fetichista: <<Sei, mas não quero saber o que sei, e por isso 

não sei >>. Sei, mas recuso-me a assumir inteiramente as consequências desse saber, 

pelo que posso continuar a agir como se não o soubesse” ŽIŽEK, 2009, p.54).  

Esse pensamento de aldeia da informação global de Žižek (2009) vai dizer que 

as pessoas não veem o que as atinge diretamente, mas a partir do momento em que 

atinge uma parcela social na qual estas pessoas estão inseridas, algumas delas se 

sentirão afetadas, o que cria uma uniformidade do que é verdadeiro. O mesmo vale para 

a violência sistêmica que, ao ser percebida, passa a ser negada por sua complexidade 

social, que permeia todas as estruturas dos grupos sociais e suas manutenções, e passa a 

ser naturalizada.   
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Essa negação da violência sistêmica pode ser relacionada às ideias de Althusser 

(2008). Se a ideologia corresponde à alusão à realidade, ou melhor, a como os sujeitos 

imaginam para si uma realidade dentro de suas existências sociais, pode-se pensar que 

essa alusão a uma realidade construída pelo imaginário – mesmo que a partir de 

simbolismos construídos antes desse imaginário simbólico – tem relação com essa 

negação da violência. Isso porque se constroem discursos para determinada formação 

social que correspondem a uma ideia de real propagada pelos grupos dominadores. 

 Ou seja, há um reforço daquilo que assimilamos ou não como violência, 

principalmente como violência sistêmica, não física. Passa-se a encarar o que é 

violência como algo apenas natural, e não passível de construção discursiva.  

Vivemos numa sociedade em que existe uma espécie de identidade 

especulativa dos contrários. Certos traços, atitudes e normas de vida 

deixaram de ser percebidas como ideologicamente marcadas. Parecem 

ser neutras, não-ideológicas, naturais, questões de senso comum 

(ŽIŽEK, 2009, p.39). 

Então, passamos a aceitar escolhas que na verdade são impostas. É como se 

escolhêssemos dentro de uma redoma de exploração e dominação colocadas pelos 

grupos dominantes e aceitas pelos grupos dominados. Citando Levinas, o autor vai 

ressaltar que não há reciprocidade equilibrada no encontro com o outro.  

A aparência de égualité é sempre discursivamente sustentada por um 

eixo assimétrico de senhor ou mestre versus escravo, de saber 

portador de universidade versus o seu objeto, de perverso versus 

histérico, etc. Como é evidente, esta perspectiva opõe-se à abordagem 

ideológica predominante da violência que a entende como 

<<espontânea>> (ŽIŽEK, 2009, p.61). 

Essa falta de reciprocidade equilibrada corresponde à rivalidade entre os seres 

humanos, da qual o autor também fala ao citar o desejo ilimitado que temos em 

diminuir o outro. A violência sistêmica, portanto, é aquela correspondente aos sistemas 

sociais, e por isso não é atribuída aos sujeitos ou suas intenções, já que não é direta, 

torna-se parte do senso comum. O racismo, a homofobia, a violência de gênero, a 

homossexualidade como doença a ser tratada, são exemplos de uma violência sistêmica 

– que acaba sendo também simbólica por causa do discurso. Ao se afastarem da 

realidade – realidade social dos indivíduos – a tendência é de que as pessoas tornem 

suas ações e noções ideológicas como regras mecânicas, permitindo entre todos uma 

existência pacífica.  
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Já a violência simbólica, para Žižek (2009) é um pouco mais evidente do que a 

sistêmica, embora ambas trabalhem juntas e não consigam se desvencilhar uma da 

outra. A violência simbólica, termo relacionado diretamente às ideias de Bourdieu 

(1989), está conectada à linguagem, ao discurso e os sentidos dados às palavras. 

Corresponde aos sentidos atribuídos a determinados discursos que fazem com que os 

sujeitos acreditem, deixem de acreditar, se comportem ou justifiquem comportamentos 

conforme as normas, padrões e crenças estabelecidas. Por isso é chamada de violência 

simbólica, porque naturaliza discursos violentos e estrategicamente, por meio do 

discurso e dos seus significados atribui maior importância social ou formas de condutas 

de diferentes grupos ou formações sociais. É o que acontece, por exemplo, no discurso 

do “lugar de mulher”, em que às mulheres são atribuídas ações dentro do lar, que sejam 

submissas aos homens, enquanto estes ocupam as ruas, são vistos como grupo 

dominante e que podem agir com maior liberdade do que o gênero feminino.  

Portanto, a violência simbólica também se manifesta como natural, como algo 

espontâneo que sempre esteve ali, apresentando a maneira como a encaramos, sem 

necessariamente percebê-la como violência. No momento em que assumimos a 

violência simbólica como parte da espontaneidade de nosso meio, nos tornamos parte de 

uma, como chama, alienação da vida social: “Movo-me num espaço social em que 

interajo com os outros obedecendo a certas regras exteriores <<mecânicas>>, sem 

partilhar o seu mundo interior” (ŽIŽEK, 2009, p.59). Essa alienação permite que a 

ordem vigente estabelecida por símbolos sociais e a imposição de uma violência 

simbólica se consolide. É como se, até certo ponto, a alienação permitisse que a 

estrutura se mantivesse tal qual ela foi construída até ser estabelecida como algo natural. 

Responde-se socialmente às regras exteriores para se manter como parte integrante 

dessa formação social. 

Estes discursos que formam, junto às estruturas sociais, relações de poder onde a 

violência sistêmico-simbólica se apresenta como um dos aparatos para a manutenção de 

preconceitos, estigmas e o enraizamento de situações que tornam muitos grupos 

minorizados como alvo de um senso comum que não deveria ser assim encarado.  

Por isso proponho então, o uso do termo violência sistêmico-simbólica, já que 

em seus diferentes aspectos, Bourdieu (1989) e Žižek (2009) tratam das formações 

sociais, no qual algumas estruturas permitem que, de um lado alguns grupos se tornem 
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minorizados e outros sejam detentores de um poder que se instaura pelo discurso, daí a 

violência ser também discursiva, simbólica. A violência é sistêmica, porque se assegura 

por meio das estruturas sociais, que se mantêm pela violência simbólica, constituída e 

mantida pela linguagem, pelo enraizamento de certos discursos que auxiliam na 

manutenção das estruturas sociais tais quais as percebemos e, pela denegação fetichista, 

muitas vezes aceitamos.  

Neste capítulo abordei os conceitos de violência – incluindo conceitos de 

violência subjetiva, objetiva e violência sistêmico-simbólica -  a fim de compreender 

como os sujeitos – a partir da perspectiva de que não somos sociáveis e que somos 

intrinsecamente violentos – puderam ver vantagens em se transformarem em seres 

sociais e, a partir disso, administrar e canalizar a violência para alguns pontos 

específicos. Para isso, também foi preciso compreender como essa canalização da 

violência para alguns grupos ou ações entram em  consenso tanto na prática, nas 

estruturas sociais, quanto nas atribuições da linguagem e formação de discursos e 

saberes.   

Também analisei os aspectos de uma violência que vai além da materialidade e 

da força física, e que se manifesta não apenas a partir de um poder do Estado, mas que 

está presente no cotidiano, nas menores interações, como uma técnica bem-sucedida de 

controlar nossas formações sociais. Esse controle se dá por meio das práticas que 

constroem os discursos, ritualizam as palavras, criam estigmas e parte da realidade, e 

que se manifestam pelo poder cedido a alguns grupos sociais. Os sistemas simbólicos 

estabelecidos por meio desse poder fazem com que a realidade seja assimilada de uma 

única maneira, colocando aqueles que sofrem a violência das estruturas sociais e a 

violência simbólica do discurso em uma situação de subordinação.  

Como temos um poder descentralizado, fora do Estado e que se espalha pelos 

grupos sociais, há a reprodução de algumas normas que constroem uma violência 

simbólica direcionada, como é o caso da violência contra o gênero feminino. Criam-se 

imposições nas quais há um discurso que monta a realidade na qual as mulheres devem 

seguir se quiserem manter a ordem social e a sobrevivência de uma dada formação 

social. Essas imposições têm apoio popular e naturalizam uma violência criada, dando à 

mulher um papel secundário e inferior, ritualizando maneiras de ser e agir do próprio 
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gênero que, quando não são alcançadas acabam sendo evidenciadas por meio da 

violência psicológica, física ou moral.  

Quando se ritualiza a palavra, quando se silencia, quando se criam disciplinas, 

quando são estabelecidas certas docilidades a determinados corpos, acabam-se criando, 

por meio do discurso, sistemas sociais que ajudam a perpetuar certos tipos de violência 

sistêmico-simbólica. Essas violências simbólicas, atribuídas ao gênero feminino, por 

exemplo, estão diretamente relacionadas ao que trabalho no próximo capítulo, que fala 

sobre a construção social dos gêneros e como essa construção, por meio do discurso e 

do enraizamento dos discursos de verdade e de discursos que naturalizam certas 

posições que são, naturalizadas, acabam atribuindo às mulheres diferentes lugares, 

como se estas fossem uma minoria, como se a essas não fossem dados direitos iguais 

aos homens porque elas não os merecem. 

Portanto, a violência sistêmico-simbólica não se dá apenas na estrutura e na 

formação social. Ela é construída pelo discurso, e é por isso que passa a ser considerada 

uma violência simbólica. A violência sistêmico-simbólica contra o gênero feminino – e 

isso vai depender da posição social, econômica e de raça de nós, mulheres – pode ser 

considerada violência ainda que esse grupo não se veja como pertencente a um grupo 

violentado. Isso porque o discurso ajuda a construir e ajuda a minorizar alguns grupos. 

Quando esses acreditam estar agindo de determinada maneira por ser natural, e não 

naturalizado, eles não percebem a violência. Mas outros grupos, que estão em outras 

posições de poder, podem perceber, ainda que tentem mantê-la ou quebrá-la. Por isso é 

tão difícil se categorizar a violência sistêmico-simbólica, já que há muitas pessoas que a 

consideram algo apenas natural, e não uma construção. O próprio conceito de gênero, 

do sexo e da sexualidade não são vistos muitas vezes como construções discursivas, 

como práticas construídas por meio do discurso e por meio do saber.  

Ao longo do capítulo ressaltei que essa violência sistêmico-simbólica coloca as 

pessoas em algumas posições sociais das quais elas muitas vezes não se dão por conta 

ou não conseguem se desvencilhar, já que são naturalizadas e, a ideia de reverter a 

ordem discursiva não parece causar grandes mudanças. Entretanto, com alguns 

exemplos apresentados ao longo do capítulo, evidenciando a violência sistêmico-

simbólica contra o gênero feminino nos sites de redes sociais, especificamente no 

Facebook, percebo que, além da ideia coletiva do que uma mulher deve representar – 
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ainda que para isso a violência contra ela seja instaurada – há tentativas de quebrar e 

reversão dessas ameaças de violência. 

A internet permite que essas violências e essas rupturas sejam mais facilmente 

rastreadas, que os discursos estejam marcados e que, a partir deles, as análises de novos 

conteúdos sejam mostradas. De um lado há a imposição discursiva que constroi a 

realidade de como o gênero feminino deve se representar – que corrobora a ideia de 

Butler, a ser discutida no próximo capítulo – e que já instaura uma violência simbólica, 

e de outra um questionamento sobre essas ideias, o que enfraquece a prática do poder 

por parte de um grupo social específico. A violência na internet é marcada pela 

linguagem e apropriações que marcam os discursos, e que tentam manter a mesma 

estrutura social de ambientes offline, ainda que a presença do corpo material ou 

características próprias dos gêneros não sejam tão marcadas quanto em interações face-

a-face.  

O comportamento social, a sexualidade, a inteligência e a vitimização são alguns 

discursos que contém violência sistêmico-simbólica e que se apresentam em rede. É por 

isso que entender como se dá a construção do gênero, o entendimento do que é o sexo 

material e como a sexualidade é passível da violência simbólica são pontos necessários 

para o presente trabalho. No próximo capítulo é disso que trato, portanto. Dos conceitos 

e noções amplas de gênero e suas diferenciações em relação à sexualidade e ao sexo 

materializado nos corpos dos sujeitos.  
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2. Gênero, sexo e sexualidade 

 

Neste capítulo abordo inicialmente as noções de sexualidades como práticas 

reguladas por meio do Estado e das relações de poder cotidianas, e como a regulação 

das práticas sexuais interfere diretamente para que as noções de sexo físico e gênero 

sejam atreladas e tratadas a partir de conceitos biológicos, e não discursivos e 

socialmente construídos.  

Vou abordar a ideia da sexualidade e como ela foi regulamentada, porque se 

torna pertinente ao tema, levando em consideração que as práticas sexuais do gênero 

feminino são temas relacionados aos discursos que contêm características de violência 

sistêmico-simbólica, assim como a função da sua relação nos conceitos e origens dos 

discursos acerca dos gêneros e do sexo físico.  

Depois de trabalhadas as ideias acerca da sexualidade faço a análise e diferença 

do que são os sexos e os gêneros, sendo ambos pensados inicialmente como biológicos, 

binários, naturais e indivisíveis, mas depois percebidos como atribuições próprias de 

discursos incutidos e estabelecidos por relações de poder e restrições dos corpos dóceis 

para que fossem assim concebidos e assimilados. Percorrerei o processo em que os 

sexos e os gêneros estavam intrinsecamente conectados até as ideias de que ambos, com 

foco aqui nos gêneros, são construções sociais e discursivas.  

Em seguida, abordo a construção social do que é ser mulher e como o gênero 

feminino foi construído historicamente, bem como a relevância dos estudos de gênero e 

do feminismo no reconhecimento desses discursos que muitas vezes apresentam 

violência sistêmico-simbólica.  

2.1 Sexualidades Regulamentadas – efeitos de discurso e controle 

 

Antes de se pensar em relativizar as relações naturais e biológicas dos gêneros e 

dos sexos, da representação dos corpos e modos de ser no todo social, a preocupação 

recai sobre a regulação das práticas sexuais. Inicialmente o discurso regulador teria 

como intenção a manutenção de uma moral, classificada por Foucault (2006), como 

uma moral de homens. Sendo o sexo físico e os gêneros tratados como indissociáveis e 

inquestionáveis, havia a necessidade de se regulamentar discursivamente as 

sexualidades para que estas também fossem tratadas naturais dentro de uma perspectiva 
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normativa, sendo considerado periférico e parte do discurso do louco21 tudo que não 

fosse considerado natural (FOUCAULT, 2014a). 

Estou caracterizando sexualidade aqui como aquilo que diz respeito às 

experiências sexuais de cada pessoa, o controle de suas ações dentro de uma formação 

social e também, à repressão social dessas condutas dos diferentes grupos aos quais as 

pessoas são expostas. As sexualidades são, portanto, discursivas e sociais, e não naturais 

e já postas no mundo. 

Segundo Foucault (2006), as tentativas de se controlar as experiências sexuais 

existem desde a Atenas do período Clássico, onde o que interessava era a forma como 

cada sujeito conduzia suas práticas sexuais em razão das demais pessoas de seus grupos 

relacionais. Logo, se as práticas eram mais liberais, a experimentação era possível e o 

discurso não era tão normatizado. As práticas acabavam condizendo com o contexto 

social da época, mas reguladas para que estivessem de acordo com o que era aceitável.  

Conforme ocorreram redistribuições sociais, a forma de lidar com a sexualidade 

foi se alterando e a maneira como os sujeitos foram coagidos a controlar suas 

experiências ou falas sobre essas práticas começou a ser motivo de repressão ainda no 

século XVII (FOUCAULT, 2005), quando os grupos de poder concluíram que para 

dominar o sexo no plano real era preciso reduzi-lo no campo da linguagem. Inicialmente 

o intuito era regular as práticas sexuais proibindo as falas sobre elas, para que a moral 

fosse mantida. O sexo, como prática, passou a ser silenciado discursivamente, ou seja, 

não se podia falar sobre, sendo estabelecido um discurso normatizador. Para Foucault 

(2005) tratar do sexo era lidar com algo reprimido discursivamente como forma de 

imposição do poder, colocando-o numa posição em que a sexualidade deixa 

praticamente de existir, tornando-se um tabu. Esse controle e censura do falar sobre 

sexo foi chamado pelo autor de hipótese repressiva.  

A repressão funcionava de maneira que o simples fato de alguém falar sobre 

sexualidade significava estar em desordem com a lei, algo que quebrava o ritual do 

discurso incutido; por isso a relação entre sexualidade e poder é, aqui, a de repressão 

                                                           
21 Foucault dizia que era considerado louco aquele em que sua linguagem, comportamento ou gestos não 

correspondiam aos dos demais sujeitos (Castro, 2014). Os sujeitos com sexualidades consideradas 

periféricas – conceito que será abordado a seguir – como é o caso do homossexual, são tratados como 

loucos, porque seu discurso não deve ser legitimado pelos grupos que querem manter uma coesão e uma 

manutenção da heterossexualidade, uma conduta das práticas sexuais. 
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(FOUCAULT, 2005). Só se falava sobre sexo por meio da confissão22, que restringia os 

pensamentos e transformava em discurso o desejo dos sujeitos, neutralizando as 

palavras, censurando-as e tornando-as moralmente aceitáveis. Funcionava a princípio 

como uma produção da verdade, já que é um reconhecimento do sujeito por ele mesmo 

e uma forma de controle social. Porque, ao confessar, mesmo sendo este um ato livre, o 

sujeito se revela e se torna previsível e, consequentemente, mais vulnerável às relações 

de poder.  

Entretanto, essas restrições e o fato de não se falar abertamente sobre 

sexualidade, juntamente com as normas e regras de decência, do que podia ou não ser 

dito e em que circunstâncias, acabaram causando um contraefeito. Ou seja, surge uma 

valorização do discurso da sexualidade. Essa hipótese repressiva dos discursos sobre a 

sexualidade fez Foucault (2005) acreditar que ela, na verdade, incitava na população 

mais vontade de falar sobre.  

“Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, a inexistência e ao mutismo, 

o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de transgressão 

deliberada” (FOUCAULT, 2005, p.12). Ou seja, quem ia contra os princípios 

reguladores das práticas sexuais desordenava a lei e ficava fora do alcance do poder, o 

que, para a manutenção de uma sociedade ordeira e com condutas especificadas, não era 

produtivo. Restringir as falas sobre sexualidade despertou o interesse para que se 

debatesse mais o que significava e quais as normas que estavam restritas a esse campo. 

Surge então, a necessidade de se reformular o discurso sobre o sexo de maneira que não 

seja apenas um discurso da moral, mas também da racionalidade, já que o “sexo não se 

julga apenas, administra-se” (FOUCAULT, 2005, p.27). Com a ideia de controlar e não 

multiplicar diferentes discursos sobre o sexo, a ponto de que este saísse do controle dos 

grupos considerados dominantes e de maior poder, viu-se que o sexo podia servir não 

apenas a uma condição moral, mas também aos interesses econômicos e sociais. 

 No século XIX e início do século XX as mudanças discursivas aparecem mais 

claramente e o discurso das práticas sexuais começa a surgir com um vocabulário 

autorizado (FOUCAULT, 2005). Ou seja, com uma valorização do discurso até então 

chamado de indecente, o Estado e as forças coercitivas – ao exemplo da própria Igreja – 

                                                           
22 Uma forma da Igreja Católica restringir o discurso da sexualidade. 
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tentaram controlar o discurso do sexo o colocando em pauta, no próprio exercício do 

poder discursivo, a fim de institucionalizar esse discurso para que as pessoas falassem 

cada vez mais sobre ele. Isso porque, dessa forma, o Estado e outras formações 

conseguem controlar mais os sujeitos, quanto mais esses sujeitos falarem sobre as 

políticas públicas ou a regulação do sexo enquanto prática. 

 Havia agora um poder discursivo que colocava o sexo implicitamente no 

enunciado e fazia surgir o desejo de se falar sobre, concretizando o desejo em discurso. 

Aparentemente havia uma maior abertura para tratar do uso dos prazeres e suas 

vontades (FOUCAULT, 2006), mas o que acontecia era a manipulação e um controle 

das enunciações. Por meio do controle das enunciações havia também o controle dos 

significados dos enunciados e da construção do discurso. Esse vocabulário autorizado e 

essa repressão mascarada foram tratadas a partir de um campo da moral e da política. 

Como haveria uma construção da sexualidade como categoria científica-política-social, 

que produziria esta sexualidade pelas proibições, repressões e regulamentações 

discursivas e comportamentais (PENNA, 2015, p.16)23, o intuito era proporcionar uma 

sexualidade que fosse útil economicamente, mantendo as ideias conservadoras dos 

grupos dominantes e excluindo as sexualidades periféricas. 

 Portanto, todo discurso que envolve o sexo, como precocidade, casamento, 

taxa de natalidade, práticas, entre outros, passa a ser visto como parte de um discurso 

também econômico e político. A ideia de regular as práticas sexuais está ligada ao fato 

de que, ao se regular o prazer sobre essas práticas, outros discursos passam a ser 

regulados nas formações sociais, como a constituição da família, o que é ou não 

permitido porque é naturalizado, e a permanência dos discursos sobre sexos binários 

atrelados aos gêneros. Ou seja, se regula a sexualidade para se regular o discurso de 

verdade do que cada gênero teria como função social, sem que este percebesse essa 

regulação como uma construção, uma das ideias trabalhadas no conceito de violência 

sistêmico-simbólica. 

Com essa ideia de que o discurso da sexualidade é uma fabricação, que serve 

como controle econômico e político, um dos efeitos-instrumentos dessa regulação do 

                                                           
23 Publicado originalmente na Revista Cult 81- Junho de 2004. 
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discurso do sexo é o que o Foucault (2005) chama de biopoder24. O biopoder se refere à 

prática e à regulação soberana dos estados modernos, tendo como intuito o uso de 

técnicas para a dominação e controle dos corpos e das populações, como regulação da 

hereditariedade e controle da saúde pública. O biopoder controla discursivamente aquilo 

que as pessoas podem ou não falar sobre sexo ou como lidar com ele, por exemplo. 

Funciona atrelado à biopolítica, que seria uma forma de governar apoiada pelo controle 

do biopoder. Ele funciona para administrar as populações através de um poder que 

controle a saúde, o nascimento, as reproduções e até mesmo as enfermidades de uma 

população específica25. Portanto, a sexualidade, ao ser regulamentada e manipulada pelo 

discurso, acaba formando o sentido de verdade em relação à sexualidade em um dado 

momento histórico. 

Junto à noção de biopoder há o que Foucault (2014b) chama de norma e 

disciplina. A disciplina, ou poder disciplinar26, é um instrumento que permite o controle 

minucioso das ações e discursos do corpo social, que sujeita e impõe aos grupos uma 

situação de aceitação e de docilidade/utilidade. Ela surge com uma determinada 

finalidade estratégica, como manter os sujeitos dóceis politicamente e rentáveis 

economicamente, sendo que a finalidade pode mudar conforme novas exigências 

(CASTRO, 2014). Já a norma diz respeito a esses mecanismos que falam da 

normalização do corpo dos sujeitos, mais especificamente para Foucault, em espaços 

institucionais estabelecidos, como o hospital, a prisão, ou uma fábrica (FONSECA, 

2015), onde condutas são instituídas e acatadas.  

Se o intuito de produção de saberes e verdades em relação às práticas sexuais era 

disseminar discursos específicos, uma das formas encontradas para coibir os que não 

estivessem dentro da norma foi disciplinar os sujeitos com a implantação das 

perversões, sensações sexuais contrárias ou repudiadas por serem sensações diferentes 

das heterogeneidades e da sexualidade como forma política e econômica de 

heterossexual. 

                                                           
24 “(...) o biopoder se mostra em sua dupla face: como poder sobre a vida (as políticas da vida biológica, 

entre elas as políticas de sexualidade) e como poder sobre a morte (...). Trata-se, definitivamente, da 

estatização da vida biologicamente considerada (...)” (CASTRO, 2016, p. 57). Está diretamente 

relacionado à noção das disciplinas das quais fala Foucault.   
25 BÊ-Á-BÁ de Foucault, Revista CULT- Edição Especial Nº 5, 2015. 
26 Entretanto a disciplina nem sempre é repressiva, ela também é necessária para a produção do saber e do 

poder, ou seja, é por meio dela que os sujeitos conseguem se organizar. 
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A sexualidade, então, continuou sendo manipulada de maneira operacional para 

servir aos interesses sociais de grupos de dominação, o que engessava as práticas e 

coibia que novos discursos surgissem a partir das práticas. O discurso reprimido das 

práticas sexuais, seja pela manutenção de uma moral ou pelos interesses políticos, 

ajudou a estabilizar também um discurso normatizador diferente para homens e 

mulheres.  

2.1.1 Prazeres vigiados: a imposição da heterossexualidade e a moral 

dos homens 

 

Quando as práticas sexuais são reguladas por um biopoder, que estabelece uma 

aparente liberdade de ação, representação ou fala dos sujeitos, a ideia de que a 

sexualidade deixa de servir aos interesses políticos, sociais e econômicos acaba se 

tornando favorável porque, ao não se perceberem dentro de uma estrutura normativa, 

estabelecida por um poder e uma violência simbólica, esses sujeitos passam a encarar 

esse controle dos corpos e dos desejos como algo natural, e não naturalizado. Assim, 

criam-se os discursos de que a heterossexualidade é biológica, ou que aos homens os 

papeis sociais condizentes à sexualidade são diferentes do das mulheres, e que fora 

disso há o ‘não-natural’.  

Ao serem controladas socialmente, servindo aos interesses de grupos dominantes 

a sexualidade e o que os sujeitos fazem com o sexo continuam, ainda, um discurso 

reprimido. Para Miskolci (2014, p.34), ao falar sobre a delimitação da sexualidade, as 

ciências humanas, desde fins do século XIX, delimitaram o meio social e psíquico como 

heterossexuais, fundado no desejo masculino voltado à reprodução. Por ser uma 

regulação política e social, tanto em relação à sexualidade quanto ao gênero, o autor vai 

dizer que essas regulações  

tratam-se de regulações sexuais e de gênero socialmente impostas que 

criam e mantêm desigualdades de toda ordem, em especial no menor 

reconhecimento político e de diretos daquelas pessoas cuja 

sexualidade e/ou o gênero entram em desacordo com as normas 

vigentes. A ordem política e cultural da heterossexualidade 

compulsória garante os privilégios políticos, culturais e até 

econômicos daqueles/as que vivem dentro de suas prescrições. 

(MISKOLCI, 2014, p.33) 

 

Essa ordem cultural e compulsória se associa ao que Bourdieu (1989) fala sobre 

as relações de poder, em que grupos impõem alguns rituais aos demais sem que esses 
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rituais sejam questionados. Logo, todos aqueles que tentam mudar os conceitos aceitos 

e estabelecidos da sexualidade, a fim de estabelecer novos parâmetros, acabam sendo 

considerados subversivos, desintegrando a ordem social. Portanto, com as sexualidades 

vinculadas diretamente ao corpo, as identidades dos sujeitos acabam ainda hoje sendo 

ditadas, para que não surjam novas práticas discursivas sobre o sexo enquanto prática. 

“Nossos corpos são fabricados por tecnologias precisas e sofisticadas que têm como um 

dos mais poderosos resultados, nas subjetividades, a crença de que a determinação das 

identidades está inscrita em alguma parte dos corpos” (BENTO, 2014, p. 44). Por isso, 

com uma sexualidade imposta, e entendendo os sujeitos como seres sociais e que 

precisam se inserir em grupos para viver em comunidade, mesmo aqueles que não se 

encaixam nos padrões de sexualidade impostos pelas classes dominantes acabam se 

submetendo a eles, ao desejo destas classes. Há uma “[...] submissão ao desejo do outro, 

que passa a me constituir como sujeito no mundo” (BENTO, 2014, p. 45).  

Foucault (2006), ao problematizar o uso e moral dos prazeres, diz que o prazer 

sexual estava muito ligado, antes mesmo de ser pensado como aparato político-

econômico, por uma ética dos sujeitos. Dessa ética advém o que ele chama da moral dos 

homens, porque naturalmente o homem era visto como o elemento ativo, aquele que 

deseja e se deixa levar por seus desejos, enquanto que as mulheres correspondem ao 

papel passivo, de parceira objeto.  

Ao falar da Enkrateia, atitude grega que se refere ao bom uso que se fazia à ética 

dos prazeres, da relação de si por si, Foucault (2006) vai falar da temperança27, que seria 

um controle sobre si referido basicamente à virilidade atribuída ao homem. Nessa ótica, 

ser livre seria não ser dominado pelos desejos, ser capaz de comandar a si e aos outros, 

por isso uma moral de homens em que a temperança seria uma virtude naturalmente 

masculina. Caso os homens não fossem donos de seus prazeres e de sua moral eles eram 

considerados femininos, porque seriam submissos aos desejos. Nessa visão as mulheres 

sempre são passivas aos próprios desejos. 

Percebo, então, que ainda o foco de manutenção da sexualidade era a moral 

posta nos grupos sociais, havia uma naturalização na diferença entre a sexualidade de 

                                                           
27 Há, a partir desse regime uma divisão dos papeis discursivos e práticos do homem e da mulher. O 

homem seria responsável tanto pelo papel estimulante quanto de resfriamento do sexo e do seu discurso, 

enquanto que a mulher seria responsável sempre pelo papel estimulante, o que remete à temperança 

(Foucault, 2006). 
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homens e mulheres. Ao se regular politicamente a sexualidade, os papeis começam a ser 

definidos e impostos a partir de uma visão dos homens e para os homens, já que as 

mulheres não teriam como controlar, sozinhas, seus impulsos. Para ter esse controle, 

nessa concepção, é necessário ser um sujeito de conhecimento, e isso caberia apenas aos 

homens, como se somente eles fossem a razão (FOUCAULT, 2006). Esses sujeitos de 

conhecimento vão ao encontro da ideia que abordo logo mais, de que às mulheres 

cabiam os espaços privados, ou seja, às mulheres não seria dado o direito ao espaço 

público, à educação e à participação política. 

Sendo assim, a sexualidade se deixa moralizar por uma sociedade que coloca a 

moral e os interesses políticos e econômicos sob o domínio dos homens28 como discurso 

absoluto da sexualidade. Esses discursos regulamentadores seriam, desde o início, já 

pautados pela naturalização das questões biológicas, prevalecidas e designadas pelos 

homens. Ao se trabalhar política e economicamente a sexualidade, além de serem 

impostas normas para as práticas sexuais, estas também servem aos papeis sociais 

designados aos gêneros, até então binários e estáticos, e passa-se a atrelar as práticas 

sexuais ao sexo, até então apenas biológico, e ao gênero, fazendo com que o sentido de 

verdade desses três elementos fosse único, ligado a uma naturalidade que, na verdade, 

foi construída – ou como disse Foucault (2005) – administrada socialmente.  

Se, em relação à sexualidade o sexo biológico não era discutido, porque era 

óbvio, nem os gêneros, por estarem diretamente atrelados aos sexos binários, a 

imposição de como lidar com as práticas sexuais e como falar sobre a sexualidade de 

maneira social acabou regulamentando e fomentando a discussão dessas imposições. No 

próximo tópico trato dos conceitos de sexos biológicos e como eles foram se 

modificando e sendo percebidos como estruturas também discursivas e sociais, não 

necessariamente atrelados aos conceitos de gênero.  

2.2 A materialidade dos corpos: sexos biológicos? 

 

Sendo o discurso uma prática que estabelece certas normas, cria-sem sentidos de 

verdade até mesmo nos desejos das pessoas, nos assujeitando dentro de sexualidades e 

                                                           
28Foucault não deixa claro como essa moral do homem foi construída na ótica da sexualidade e quais os 

motivos que levaram, dentro da moral dos prazeres o homem a ser o sujeito dominante do discurso 

imposto a todos os grupos. Ele somente apresenta como ocorre a visão falocêntrica e estereotipada da 

sexualidade e dos sexos. 
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condutas que devem condizer aos seus status biológicos. A priori, biologicamente o 

corpo seria limitado por dois sexos, e estes, dentro de uma norma discursiva imposta 

pelas relações de poder reguladas mais fortemente desde o século XIX, deveriam 

corresponder, respectivamente, aos seus gêneros: feminino e masculino.   

Para chegar à conclusão de que as práticas sexuais e o gênero deveriam 

condizer ao sexo material, concebia-se a ideia de que o sexo era biológico e o gênero 

era uma consequência dessa biologia. Então, todos aqueles que nascessem com aspectos 

considerados masculinos seriam do gênero masculino; o mesmo com quem nascesse 

com aspectos femininos, denotando a presença apenas de dois sexos e dois gêneros, 

dependentes entre si. O sexo seria, então, uma divisão biológica, binária e pré-

discursiva.  

Miskolci (2014, p.34) acredita que desde fins do século XIX as ciências 

humanas associaram o social e o psíquico à heterossexualidade, uma ordem 

correspondente ao desejo masculino voltado à reprodução. Para que essa ordem política 

e social pudesse funcionar era fundamental que as sexualidades periféricas fossem 

silenciadas, já que apenas com o sexo biológico correspondente ao gênero uma 

estipulada normalidade estaria estabelecida, e a reprodução, com os papeis bem 

distinguidos, estaria assegurada. 

 Butler (2013) vai dizer que, para delimitar o que seriam os sexos, os gêneros, 

os desejos e as práticas discursivas que se solidificam ou se modificam e como a mulher 

se posiciona numa estrutura masculina, é preciso se basear nas concepções prévias de 

Foucault (2005, 2006, 2014a, 2014b), para demonstrar que o sexo e o gênero são efeitos 

de uma formação específica de poder.   

Dentro da heteronormatividade apresentada por Foucault, subentende-se que o 

sistema gênero/genital determinaria e pressuporia a sexualidade dos sujeitos, mesmo 

antes de expormos nossas vontades sexuais29. Portanto, compreendia-se que a 

materialidade dos corpos já trazia consigo uma definição da sexualidade e do gênero das 

pessoas.  

Entretanto, apesar de os corpos serem diferentes fisicamente, o sexo é 

diferenciado linguisticamente também por meio do discurso, isso porque eles recebem 

                                                           
29 https://ensaiosdegenero.wordpress.com/tag/michel-foucault/ Acesso em janeiro de 2015. 

https://ensaiosdegenero.wordpress.com/tag/michel-foucault/
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significados e símbolos que são construídos e instaurados por meio da linguagem e dos 

discursos criados em torno dessa linguagem. A diferença física é visível, mas seus 

marcadores de diferença pela linguagem são uma construção. E é a partir dessa 

construção que as diferenças não apenas físicas, mas igualmente da construção dos 

gêneros e das práticas sexuais serão postas. É a partir do discurso que as estruturas 

sociais passam a assimilar o sexo do corpo, os gêneros e as práticas de desejo e 

sexualidade.  

Portanto, embora haja diferença entre os corpos, deve-se levar em consideração 

que eles também são construídos discursivamente, por grupos de poder. Para Butler 

(2013) o sexo, além do gênero, também é uma significação performativamente 

ordenada. O sexo não é somente uma condição estática do corpo, mas também um 

processo no qual essa materialização é produzida. Há uma demarcação e produção dos 

corpos, permitindo-os serem controlados mais facilmente. O sexo, não sendo apenas 

biológico, é também regulado por normas que performativamente materializam os 

corpos e a diferença sexual entre os sujeitos. A proposta de Butler (2000) é perceber os 

sexos não como um dado corporal, no qual o gênero é imposto, mas sim uma norma 

cultural que governa essa materialização.  

Louro (2004, p.15) diz que  

o ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que supõe o 

sexo como um “dado” anterior à cultura e lhe atribui um caráter 

imutável, a-histórico e binário. Tal lógica implica que esse “dado” 

sexo vai determinar o gênero e induzir a uma única forma de desejo. 

Supostamente, não há outra possibilidade senão seguir a ordem 

prevista. A afirmação “é um menino” ou “é uma menina” inaugura um 

processo de masculinização ou de feminização com o qual o sujeito se 

compromete.  

A partir do momento em que a diferença é percebida e nomeada, este já é um ato 

discursivo, de separação, de estabelecimento de uma norma. As mesmas ideias 

permeiam os pensamentos de Scott30, de que os órgãos sexuais existem, não foram 

inventados por uma linguagem ou uma cultura, mas a existência deles só vai fazer 

sentido dentro de um olhar que é cultural. 

                                                           
30 https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2012/06/24/sexo-e-natural-genero-e-cultural-um-dialogo-entre-

joan-scott-e-judith-butler/ Acesso em janeiro de 2015.  

https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2012/06/24/sexo-e-natural-genero-e-cultural-um-dialogo-entre-joan-scott-e-judith-butler/
https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2012/06/24/sexo-e-natural-genero-e-cultural-um-dialogo-entre-joan-scott-e-judith-butler/
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Essas práticas, as quais Butler (2000) chama de práticas identificatórias, 

correspondem a nomeações, que estabelecem fronteiras, porque o sujeito passa de um 

ser neutro para uma identificação engessada: ‘ele’ ou ‘ela’. Entretanto, o que Louro 

(2004), Butler (2013) e Scott (1995) discutem é o fato de que a apropriação das 

diferenças dos corpos e suas delimitações são discursivas, repassadas e reafirmadas por 

meio de enunciados construídos para que, por meio do discurso, o sentido de verdade, 

de que o sexo e o gênero estão atrelados seja, de fato, real.  

A autora enfatiza que falar que “as diferenças sexuais são indissociáveis de uma 

demarcação discursiva não é a mesma coisa que afirmar que o discurso causa a 

diferença sexual” (BUTLER, 2000, p.110). Portanto, não é que o sexo masculino e o 

sexo feminino sejam tão somente construções discursivas repassadas historicamente e 

estabelecidas pela linguagem. A diferença dos corpos é biológica, pois é perceptível a 

diferença na materialização desses corpos. Mas, não pode haver um sexo pré-discursivo, 

porque para que possamos entender as diferenças e/ou diferenciações dos gêneros, e 

construir culturalmente uma concepção do que é um gênero, é preciso compreender 

primeiro o que são os sexos binários, o que é o sexo feminino, o que é o sexo masculino 

dentro da biologia, e aí já há uma construção discursiva. 

Para Butler (2000) a partir disso os papéis que os sujeitos irão desempenhar na 

sociedade estão muito mais relacionados ao gênero, a como se dá a construção e os 

desejos, do que propriamente à biologia. Mesmo que econômica e politicamente essa 

lógica binária prevaleça, as autoras trazem para a sociedade a ideia de que o sexo, sendo 

biológico e também uma construção cultural, altera as próprias estruturas políticas.  

Em entrevista à Revista CULT, Louro (2014) diz que pensar na multiplicidade 

de gêneros e sexualidade, ver o sexo também como construção cultural e não como 

simples binarismo pode fazer com que outras dimensões da vida se tornem mais 

complexas. “Há, pois, um potencial político muito expressivo e intenso no debate em 

torno da normatividade de gênero e da sexualidade” (LOURO, 2014, p. 37). Ou seja, 

para que as práticas regulatórias e as disciplinas sejam mantidas, é interessante que os 

gêneros sejam bem delimitados, e se isto se ancorar na biologia, mais facilmente as 

pessoas aceitarão a norma.  

A materialidade dos corpos acaba se tornando indissociável das normas 

regulatórias (BUTLER, 2000), portanto, os sujeitos são constituídos por forças de 
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exclusão. Essas forças de exclusão ocorrem, como destacarei adiante, a partir da 

performatividade (BUTLER, 2013), onde a construção do gênero e do corpo pode ou 

não ter ligação com o sexo biológico.  

Sobre as forças de exclusão e a relação entre sexos e gêneros, Anne Fausto-

Sterling, bióloga americana que trabalha com biologia, linguagem e cultura, diz que ver 

o sexo apenas como biológico é ultrapassado. Para a bióloga, haveria um conceito 

chamado sexo/gênero, já que sexo e gênero poderiam ser tratados como faces de uma 

mesma moeda. Isso porque o sexo também seria uma construção social. Para isso, Anne 

usa como exemplo pessoas inter-sexo e, em entrevista ao site AzMina31 diz que há, 

mesmo em pessoas inter-sexo, uma variação biológica da natureza, a necessidade 

urgente de adequação da identidade de gêneros, ainda que a natureza tenha feito essas 

pessoas inter-sexo. Por isso a materialidade dos corpos também é manipulada para que 

haja apenas uma binariedade, havendo muito de construção social no sexo biológico. 

Constatando que o sexo, mesmo que indissociável dos gêneros e da sexualidade, 

tem uma historicidade que o relaciona aos discursos, porque sem eles os sujeitos não 

conseguiriam expressar as diferenças do corpo – e, mesmo que biológico, é a partir 

dessa delimitação que as normas regulatórias e as condições de poder vão se criando em 

torno das pessoas – considero ser relevante agora conceituar o gênero, que até então, 

apenas relacionado e diretamente interligado ao sexo, deixa de ser binário, para ser 

múltiplo, discursivo e cultural. Para isso, no próximo tópico falo do conceito de gênero, 

sua construção cultural e performática e quais as influências nessa construção tida como 

natural para os sujeitos da sociedade.  

2.3 Gêneros 

 

Antes da segunda metade do século XX, pensar sobre gênero e sexo era 

identificá-los como indissociáveis, já que o gênero era tratado a partir de uma sequência 

lógica no qual era atrelado ao sexo biológico e, consequentemente, às suas práticas 

sexuais (LOURO, 2004). Um gênero “inteligível” corresponderia a uma coerência, ou 

uma continuidade entre os sexos, os gêneros, e as práticas sexuais e desejo, ao que 

                                                           
31http://azmina.com.br/2016/05/nao-e-so-o-genero-que-e-socialmente-construido-o-sexo-biologico-

tambem/ Acesso em outubro de 2016. 

http://azmina.com.br/2016/05/nao-e-so-o-genero-que-e-socialmente-construido-o-sexo-biologico-tambem/
http://azmina.com.br/2016/05/nao-e-so-o-genero-que-e-socialmente-construido-o-sexo-biologico-tambem/
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Foucault (2005, 2006) chama de heteronormatividade, quando o sujeito é cisgênero32, 

havendo, portanto, uma concordância entre o sexo biológico e a identidade de gênero, o 

que estabeleceria uma ligação da materialidade do corpo com a performatividade33, 

impostos pelas normas regulatórias. Se essas normas não fossem seguidas não haveria 

legitimação da identidade de um sujeito. 

Quando se pensa o gênero como uma representação de cada pessoa em relações 

sociais que pré existem a elas, e que são geralmente associadas ao sexo biológico, 

estabelecendo o sistema “sexo-gênero”, pensa-se que  

as concepções culturais de masculino e feminino como duas 

categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas 

quais todos os seres humanos são classificados formam, dentro de 

cada cultura, um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um 

sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de 

acordo com valores e hierarquias sociais. (...) qualquer sistema de 

sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores políticos e 

econômicos em cada sociedade (LAURETIS, 1994, p. 211) 

O sistema sexo-gênero + sexualidade funciona porque organiza, por meio de 

normas, e estabelece, pelo biopoder, um controle sobre os corpos e formas de conduta 

das formações sociais e aquilo que de útil a desigualdade social, histórica e política 

entre os gêneros pode significar.  

Foi a partir dos anos 60 e 70, na segunda metade do século XX, com o 

movimento feminista contemporâneo, que os estudos sobre gênero e discurso ganharam 

vez (FUNCK, 2008). Inicialmente o foco não eram os engessamentos dos gêneros 

estáticos, mas as diferenças entre gênero masculino e feminino e como as mulheres 

eram representadas nessas esferas, sem, necessariamente, focar nas mudanças ou outras 

formas de ser menos engessadas dentro de um mesmo gênero.  

Entretanto, quando se começa a pensar o gênero como algo não relacionado 

direta e unicamente ao sexo, mas sim a uma construção cultural, Funck (1994, p. 20) diz 

que 

Em primeiro lugar, o gênero é uma categoria gramatical inerente a 

qualquer língua, tendo o masculino como norma – uma vez que o 

masculino é a forma universal, ou não marcada, enquanto que o 

                                                           
32 “Pessoa que tem sua identidade de gênero compatível com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer” 

(LEITE, LOBO, 2015, p.13 – Glossário do texto “Identidade de gênero: uma introdução, do livro 

Capitolina: o poder das garotas vol.1) 
33 O conceito de gêneros performáticos é tratado na página 76. 
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feminino é marcado por uma variante ou sufixo. Em segundo lugar, no 

discurso feminista anglo-americano, o termo gênero vem sendo usado 

para designar o significado social, cultural e psicológico imposto 

sobre a identidade biológica. É diferente de sexo (entendido como 

identidade biológica: macho/fêmea) e é diferente de sexualidade 

(entendida como a totalidade de orientação, preferência ou 

comportamento sexual de uma pessoa). 

Ou seja, inicialmente tratado como norma gramatical na qual o padrão seria o 

masculino, os gêneros assumem, depois, significados sociais, discursivos e históricos 

que acabam designando os sujeitos sobre seus corpos. Por isso, Butler (2013, p. 24) diz 

que os gêneros são significados culturais assumidos por corpos sexuados. Ou seja, eles 

não decorrem do sexo porque o gênero não necessariamente o reflete.  Então, os termos 

homem e mulher não precisam ser aplicados, respectivamente, a corpos masculinos e 

femininos. 

Se o gênero é construído nas relações sociais, aquilo que a pessoa é – ou como 

se espera que ela se represente – sempre vai se referir às relações de poder em que ela 

foi se construindo e sendo construída. “Como fenômeno inconstante e contextual, o 

gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre 

conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes” (BUTLER, 

2013, p. 29).  Essa ideia de ponto de convergência entre conjuntos específicos de 

relações significa que pertencer ou ser de um gênero é fazer parte de uma classe, de um 

grupo ou de uma categoria, criando uma relação de pertencimento. Para Lauretis (1994, 

p. 211), o gênero não representa um só indivíduo, mas sim uma relação social, um 

sujeito, por meio de uma classe, de pertencimento a um grupo. 

A dificuldade inicial de se trabalhar os gêneros como instâncias de construções 

sociais, e não como status biológicos e engessados, é que havia a ideia de que só havia 

um gênero, o feminino, e o masculino que corresponderia ao geral, ao posto. A partir do 

momento em que se começam a pensar os gêneros como construções sociais, Scott 

(1995), para defini-los, divide o conceito em duas partes. Uma delas é que o gênero é 

um elemento construído nas relações sociais, constituído delas e baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos. A outra é de que a definição dos gêneros é uma forma 

primária de dar significado às relações de poder. É através das relações que ocorrem as 

mudanças nas representações de poder e é também por meio das relações sociais e de 

poder que as diferenças de gênero serão percebidas – mais tarde Butler (2013) chama 

essas diferenças, identificáveis nas relações, de gêneros performativos.  
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O intuito de Scott (1995) é sistematizar como se dá o conceito de gênero e como 

ele é levado pela sociedade, por isso reafirma que ele possibilita a significação do poder, 

mas este não se refere diretamente a ele. Ou seja, não é exatamente o gênero e sua 

legitimação que delimitam a significação do poder, há outros sentidos e atribuições 

sociais que levam a este entendimento, como a própria performatividade e 

institucionalização social do que os corpos devem significar.  

Para ela, o gênero implica quatro elementos que estão inter-relacionados. O 

primeiro diz que o gênero está interligado aos símbolos que estão culturalmente 

disponíveis e que remetem às representações simbólicas. 

O segundo é de que há uma relação dos gêneros com os conceitos normativos 

que expressam os significados de determinados símbolos (como as doutrinas jurídicas, 

religiosas e educativas, em suas diferentes formações sociais), o que limita os 

significados e reafirma uma posição de dominação de um gênero sobre outro.  

O terceiro elemento levantado por Scott (1995) diz que o processo de construção 

do gênero acontece mais em relação à economia e na organização política, em que se 

questiona o fato de serem estabelecidas formas que a mulher deve se portar socialmente 

já que elas são apagadas historicamente, consideradas a-históricas, o que influencia 

diretamente as relações sociais, políticas e econômicas na visão familiar.  

O quarto elemento da autora, pensando no conceito de gênero, é que ela vai 

dizer que há uma transformação da sexualidade biológica dos sujeitos enquanto estes 

passam por um processo de enculturação34. A parte histórica, e não só a biológica, deve 

ser levada em consideração porque tanto homens quanto mulheres nem sempre 

cumprem os termos e os papeis de gênero35 previstos pela sociedade – dissociando, 

então, a ideia de que gênero e sexo estejam diretamente ligados. 

Portanto, sendo os gêneros sistemas de representação e auto representação, 

Lauretis (1994) também trabalha essas questões a partir de quatro proposições: a de que 

o gênero é uma representação, com implicações reais, sociais e subjetivas na formação 

                                                           
34 Os sujeitos, compreendendo a cultura ao seu redor, acabam se adequando e atendendo às exigências 

para fazerem parte desta cultura. 
35 São o conjunto de ações e comportamentos que são relacionados ao feminino e ao masculino. 

Corresponde à ideia de que, por ter nascido com uma vagina ou um pênis, as pessoas devem ter 

determinada conduta (LEITE, LOBO, 2015, p.13 – Glossário do texto “Identidade de gênero: uma 

introdução, do livro Capitolina: o poder das garotas vol.1) 
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social dos sujeitos; que a representação do gênero é a sua construção; que a construção 

do gênero se dá não apenas do que Althusser (2008) chama de aparelhos ideológicos de 

Estado, mas também em outros espaços como a comunidade acadêmica, em práticas 

artísticas de vanguarda e até mesmo no feminismo; e por último, de que a construção do 

gênero se faz também por meio da sua desconstrução.  

Há, então, a necessidade de se pensar os gêneros além da diferença sexual, como 

algo que não seja tão preso a ela a ponto de se confundir com ela. Porque, se os gêneros 

são puramente construções sociais e discursivas, a simples relação e diferenciação com 

o sexo biológico não é suficiente, já que os gêneros podem ser fluidos, transitar entre 

diferentes representações, não sendo apenas binários e/ou dicotômicos.  

Sendo os gêneros construções socioculturais e discursivas que acabam impondo 

certos significados aos sujeitos dentro de suas formações sociais, ao dizer que a 

construção do gênero é produto e processo de sua representação, Lauretis (1994) faz 

uma relação com o conceito de ideologia de Althusser (2008) e o funcionamento dos 

gêneros. A autora relembra que, para Althusser a ideologia não representa o sistema de 

relações reais dos indivíduos, mas sim a relação imaginária dos sujeitos com as relações 

reais que vivem e que constituem e governam suas existências. Para Lauretis (1994), o 

mesmo ocorre com o funcionamento do gênero. Ainda que possa parecer uma visão 

simplista, segundo a própria autora, já que o gênero estaria em uma esfera privada, e 

não na esfera pública e social, de superestrutura, na qual está a ideologia – segundo a 

visão de Althusser.  

Mas, quando ela relaciona essa noção de ideologia, de relação imaginária dos 

sujeitos com as relações reais que eles vivem, ao funcionamento do gênero, Lauretis 

(1994) quer dizer que se o gênero existe nas relações sociais que governam a existência 

dos sujeitos, mas não na teoria política, o que representaria essas relações senão as 

relações imaginárias dos sujeitos com as relações reais com as quais vivem? O que faz a 

autora pensar que o filósofo não havia percebido a relação entre gênero e ideologia, já 

que ele não trata o gênero como parte da construção social e discursiva dentro das 

formações sociais e ideológicas.  

A autora cita um artigo de Joan Kelly, publicado em 1979, na qual Kelly fala da 

relação entre ideologia e gênero, afirmando que o pessoal é sim, político, que não 

existem duas esferas da realidade social, não há mais como entender a existência de 



80 

 

uma esfera privada, da família e da sexualidade e outra, uma esfera pública, da 

produtividade e do trabalho36. O que Kelly propõe é pensar, segundo Lauretis (1994), 

conjuntos inter-relacionados de relações sociais, incluindo as relações de trabalho, raça, 

classe, sexo e gênero. “Os homens e as mulheres não só se posicionam diferentemente 

nessas relações, mas – e esse é um ponto importante – as mulheres são diferentemente 

afetadas nos diferentes conjuntos” (LAURETIS, 1994, p. 215).  

Por isso, a autora afirma que a representação do gênero é construída e absorvida 

pelas pessoas. Citando novamente Althusser, a autora dirá que se trata de uma questão 

de interpelação, na qual uma representação social é aceita e assimilada por uma pessoa 

como a sua própria representação, criando uma realidade que, na verdade, é imaginária. 

Cria-se, como disse Foucault (2014a), um sentido de verdade, uma noção de 

naturalidade discursiva que faz com que as pessoas pensem que precisam se representar 

dentro de tais normas.  

Até mesmo a performatividade dos sujeitos está atrelada a essas normas, 

porque é por meio da representação do corpo que distinguimos – porque construímos 

discursivamente essa ideia – a qual gênero determinada pessoa pertence. E essa relação 

se dá pelas práticas de saberes que constituem discursos. O processo de auto 

representação e representação dos gêneros são temas que Lauretis (1994) aborda e que 

vão ao encontro das ideias de Butler (2013), sobre os gêneros performáticos. 

2.3.1 Gêneros performáticos 

 

O conceito de gêneros perfomáticos trabalhado por Butler (2013) traz a ideia de 

que há uma intenção de dar significados sociais aos corpos, performatizando-os.  Para a 

autora o gênero performado é diferente do gênero performativo. O gênero performado 

diz respeito ao papel que tomamos, a maneira com que agimos, e essa forma de agir é 

importante para o/s gênero/s que pretendemos mostrar ao mundo. O gênero 

performativo não diz respeito a uma escolha como subversão da norma, mas sim algo 

que está dentro da norma, que cria um sentido de verdade. É diferente porque implica 

                                                           
36 Até porque haveria o que Foucault chamou do controle da sexualidade, com as políticas públicas e o 

discurso do que era ou não permitido falar. 
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uma série de efeitos que materializam e engessam a impressão do que é ser uma mulher 

ou do que é ser um homem pela forma com que andamos, nos vestimos e falamos.  

Nós agimos como se este ser um homem ou este ser uma mulher fosse 

na verdade uma realidade interna, ou algo que simplesmente é uma 

verdade sobre nós, um fato sobre nós. Na verdade, trata-se de um 

fenômeno que tem sido produzido todo o tempo, e reproduzido todo o 

tempo. Então, dizer que o gênero é performativo é dizer que ninguém 

pertence a um gênero desde sempre37 (BUTLER, online) 

 

 

Essa performatização dos gêneros, que é sempre construída, se dá pelo corpo, 

construído por um conjunto de fronteiras tanto sociais como individuais, que significam 

simbolicamente e que são mantidas. Seria o que cada um faz ou é levado a fazer do seu 

próprio corpo que o gênero será determinado, o que, consequentemente, numa noção 

estática, vai também assegurar o sexo. Para Louro (2004) esse entendimento do gênero 

interligado com o sexo acontece numa sequência socialmente construída da seguinte 

forma: Sexo – Gênero – Sexualidade. A linguagem atribui significados naturalizados de 

como os gêneros devem se representar estando interligados a essa tríade. 

Essa performatividade passa pela representação material do corpo (BUTLER, 

2000), formas de se vestir, cores, formas de pensar e agir e de se colocar no mundo. 

Constrói-se, por meio do discurso, uma noção engessada do que são os gêneros, sempre 

encarados pelos grupos de dominação a partir de uma ideia binária: feminina e 

masculina. É como os outros esperam que um gênero se represente, porque para eles, 

essa representação está evidenciada tanto no comportamento social e discursiva, quanto 

na materialidade do corpo.  

Essas formas de representação se dão quando a linguagem se sobressai e 

reafirma condições de normas sociais impostas às pessoas. Estas tendem a agir 

conforme as regras, colocando, por exemplo, sobre o enunciado “é uma menina” 

implicações às quais os que a rodeiam e ela, em si, deverão respeitar a partir daquele 

momento, e que deverão ser reafirmadas em seu gênero e sua sexualidade, na sua 

performatividade apresentada exteriormente à sociedade. O corpo e suas representações, 

portanto, dizem inicialmente quem são as pessoas, a qual gênero elas pertencem, 

justamente por seus atributos físicos ou montados. As pessoas, ao se construírem como 

                                                           
37 https://www.youtube.com/watch?v=9MlqEoCFtPM Acesso em novembro de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=9MlqEoCFtPM
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sujeitos em espaços onde há normas regulatórias (LOURO, 2004) evidenciam mais 

como essa manutenção prioritária de gêneros binários também é imposta.  

 Portanto, se o corpo se performatiza para externar o gênero de cada indivíduo, a 

imposição de um gênero masculino e outro feminino existe a partir dos atos 

performativos aos quais estamos submetidos a exercer conforme o sexo a que nos foi 

atribuído, expresso através da língua, e denominado a partir do corpo. A construção de 

um gênero (assim como de uma identidade) é intencional (BUTLER, 2013), mesmo que 

esta intencionalidade não seja conscientemente exercida pelos sujeitos e nem por eles 

constituída.  

Há, na heterossexualidade compulsória, um interesse em que nós, mulheres nos 

representemos de forma diferente aos homens, para que sejamos facilmente 

identificadas, formando a partir disso, conceitos discursivos aos quais todas as gerações 

seguintes de homens e mulheres estejam presos. Então, para Butler (2000) a 

performatividade não é um ato singular, porque ela sempre é uma repetição de um 

conjunto de normas. Para a autora, quanto mais os sujeitos se distanciam do que essa 

performatividade deve corresponder a cada gênero – levando em consideração que para 

as relações de poder a norma são gêneros binários – mais excluídas as representações 

desses e de outros se tornam, porque se parte da ideia de que os gêneros binários sejam 

mais ‘humanos’ do que os que fogem à norma.  

Bento (2014) dirá que junto à materialização dos corpos, são os atributos 

estáticos da performatividade que delimitam nosso gênero. Para a autora há uma 

submissão ao desejo do outro, daquilo que o sujeito espera do outro, enquanto dentro de 

uma formação social, porque só esta submissão ao desejo do outro poderá compô-lo 

como sujeito. Ou seja, responde-se conforme as expectativas do outro, que passam a ser 

as da própria pessoa, pelas construções do poder e da violência simbólica que impõem 

certos comportamentos e condutas.  Uma mudança na representação dos corpos e nas 

suas performatividades pode gerar mudanças nas relações sociais e na maneira como o 

poder se exerce (LOURO, 2004), porque é por meio dessa materialização e da 

imposição discursiva, que os poderes se instauram e se mantêm.  

Louro (2004) diz que os corpos são datados, ou seja, significam socialmente 

coisas diferentes em momentos e espaços diferentes, como ocorre com as relações de 

poder estabelecidas por homens e por mulheres – os dois gêneros ainda mais aceitos. É 
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relevante ressaltar que, para Butler, não é possível ocupar uma posição social fora de 

um gênero (FEMENÍAS, 2012), mesmo que possamos escolhê-lo, porque estamos 

sempre inseridos em uma representação e somos identificados por ela. É por isso que 

para Paul Beatriz Preciado, filósofa feminista, a criança é vista como um artefato 

biopolítico, porque ela sofre a normalização dos gêneros vinda dos adultos38. A criança 

se constroi a partir de uma visão anterior a ela, e não consegue descobrir suas próprias 

vontades, pois já as tem previamente definidas desde seu nascimento.  

Para Preciado as pessoas que vivem junto a essas crianças acabam policiando o 

comportamento e as formas de representação do corpo das crianças, colocando-as numa 

categoria de poder, que serve aos princípios do que Foucault (1999) chamou de corpos 

dóceis, em que os sujeitos são disciplinados para servirem econômica, social e 

politicamente.  O corpo, conforme Rodrigues (2014, p.11), tem um espaço que é muito 

denso politicamente e que é preciso resistir e compreender a normalização da 

feminilidade e da masculinidade nos corpos dos sujeitos, porque o gênero de cada um 

não deve corresponder às expectativas sociais, já que ele não deveria pertencer à 

política, nem à família, nem ao Estado, mas sim à própria pessoa.  

Ao falar de representação e auto representação dos gêneros, as ideias de Lauretis 

(1994) vão ao encontro do conceito de gêneros perfomáticos usado por Butler (2013). 

Porque Lauretis (1994), ao colocar os gêneros como formas de representação, vê que 

eles são produtos de tecnologias sociais, como o cinema, os discursos, as práticas 

críticas, as práticas cotidianas e as relações de poder. Quando a autora cita que os 

gêneros precisam ser entendidos a partir de uma totalidade que inclui a esfera pública, 

as relações de trabalho, o sexo, a raça e a classe dos sujeitos, ela está dizendo que 

performativamente cada um espera determinados tipos de representações dependendo 

do espaço que esses sujeitos e seus corpos ocupam no todo social. Esse sistema 

performativo dos gêneros cria uma representação estática do sujeito masculino e do 

sujeito feminino, que estabelece os papeis de gênero. 

Os papeis de gênero estão atrelados às ideias de performatividade de Butler 

(2013) e de ideologia do gênero de Lauretis (1994), porque desde que nascemos 

recebemos sinais do que corresponde ao papel da mulher e do homem em uma dada 

                                                           
38https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2013/04/04/criancas-queer-e-a-sagrada-familia-esbocos-a-

partir-de-beatriz-preciado/ Acesso em janeiro de 2015.  

https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2013/04/04/criancas-queer-e-a-sagrada-familia-esbocos-a-partir-de-beatriz-preciado/
https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2013/04/04/criancas-queer-e-a-sagrada-familia-esbocos-a-partir-de-beatriz-preciado/
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formação social (LEITE; LOBO, 2015), papeis os quais as pessoas precisam se adequar 

se não quiserem ser marginalizadas.  

O sistema do gênero, deste modo, reproduz as estruturas socioeconômicas e o 

domínio masculino, estabelecendo uma ideologia do gênero, um “lugar para a mulher” 

dentro de sua existência social. E este lugar para a mulher foi, desde a Grécia Antiga 

(XENOFONTE, 1999) atribuído ao lar e a falta de direitos externos. Ou seja, enquanto 

as esferas públicas e políticas eram tratadas como instâncias histórias (GONÇALVES, 

2006, p.48), o espaço doméstico e tudo que o engloba, como a casa e a família, eram 

representados como termos naturais, biológicos, como um “lugar para a mulher”. Por 

meio do poder e da violência sistêmico-simbólica, o corpo da mulher representava a sua 

presença e o seu discurso dentro de casa.  

 Essa ideologia do gênero diz respeito ao conceito pensado por Althusser (2008, 

p. 109), para quem a ideologia não representa o sistema de relações reais dos 

indivíduos, mas sim a relação imaginária dos sujeitos com as relações reais que vivem e 

que constituem e governam suas existências, sendo que qualquer pessoa que esteja “na” 

ideologia crê estar livre e fora dela. Para Lauretis (1994), o mesmo ocorre com o 

funcionamento do gênero, embora a autora acredite que há, sim, um lado de fora e, esse 

lugar de fora, essa percepção de se estar “na” ideologia, não está apenas na ciência ou 

no conhecimento científico, mas também em outros espaços, como o feminismo, ou o 

que a autora chamou de sujeito do feminismo39. E é a partir desse lugar de fora que os 

padrões atribuídos aos gêneros começam a ser questionados como uma construção 

cultural e discursiva. 

Isso porque sistematizar de forma tão estática a identidade dos sujeitos não 

colabora para a compreensão das ações femininas frente a uma hierarquia 

predominantemente masculina – sendo que este masculino também é arbitrário e difuso. 

É importante resistir à violência imposta pelos gêneros como se estes fossem uma 

norma (BUTLER, 2000), para que os gêneros sejam mais fluidos e as representações se 

transformem em representatividade, em um leque mais amplo de significados do ser 

mulher, do ser homem, a transição entre eles ou outros gêneros.  

 

                                                           
39 O conceito de sujeito do feminismo será tratado nas páginas 81-82. 
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2.3.2 Desconstrução e (re)construção dos gêneros pelo discurso 

 

O que estou propondo junto a essas autoras e autores, ao pensar o gênero como 

uma construção cultural, histórica, discursiva e performática é que, além de subverter 

normas impostas com os novos gêneros – os múltiplos gêneros, essa subversão da 

norma – também ocorra nos gêneros já instaurados40, tanto no feminino quanto no 

masculino, porque somente mudando os comportamentos dos gêneros já aceitos pelos 

micropoderes é que os outros poderão se estabelecer sem exclusões.  

A ideia de desconstruir os significados dos gêneros é permitir que se abram 

novos espaços de ser que não precisarão estar presos a papeis sociais tão engessados.  

(...) desconstruir o sujeito não é negar ou jogar fora o conceito; ao 

contrário, a desconstrução implica somente que suspendemos todos os 

compromissos com aquilo a que o termo “o sujeito” se refere, e que 

examinamos as funções linguísticas a que ele serve na consolidação e 

ocultamento da autoridade. Desconstruir não é negar ou descartar, mas 

pôr em questão e, o que talvez seja mais importante, abrir um termo, 

como sujeito, a uma reutilização e uma redistribuição que 

anteriormente não estavam autorizadas (BUTLER, 1998, p.34).  

 

Ou seja, a ideia é que se abram novas formas de se enxergar os gêneros, tanto os 

já postos, como o masculino e o feminino, quanto outros. Isso se torna possível por 

meio das mudanças discursivas e das práticas e relações de poder estabelecidas entre 

diferentes grupos sociais. Para Funck (2008) são justamente as práticas discursivas que 

permitem que os gêneros sejam negociados, e que vão levar em consideração a 

identificação dos sujeitos com esses discursos.  

Por serem categorias sociais, se os gêneros não têm essências fixadas (FLAX, 

1991), é por meio das relações sociais e da percepção dessa performatividade e 

imposições que variam conforme o tempo e o espaço que as mudanças são possíveis, 

que a violência sistêmico-simbólica de tentar naturalizar os corpos e suas condutas 

como se estes não fossem fabricações, podem se desconstruir.  

Essa desconstrução é o que Lauretis (1994) fala sobre o sujeito do feminismo e a 

percepção dos sujeitos de se sentirem parte de um sistema ideológico que constroi essa 

                                                           
40http://subvertidas.blogspot.com.br/2012/06/quem-tem-medo-de-judith-butler.html#.VRAy3fnF--s 

Acesso em janeiro de 2015 

http://subvertidas.blogspot.com.br/2012/06/quem-tem-medo-de-judith-butler.html#.VRAy3fnF--s
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relação imaginária como se ela fosse a realidade já posta. O sujeito do feminismo é um 

sujeito cuja definição está em andamento, que emerge dos escritos e dos debates dentro 

do feminismo, estando dentro e fora da ideologia, mas se sabendo não estar livre dela, 

sabendo fazer parte de um gênero, como disse Butler (2013), mas buscando a 

desconstrução. 

Foi por meio do movimento feminista que os estudos de gênero e as formas de 

representação começaram a ser questionadas. Inicialmente, o feminismo, movimento de 

mulheres que começaram a sair, lentamente, de seus espaços privados para os espaços 

públicos e políticos, lutava discursivamente para evidenciar a exposição do sexismo e a 

presença única do masculino nesses espaços. Apesar de no princípio ter tratado apenas 

da diferença sexual e dos conceitos dali derivados como maternidade, feminilidade e 

outros assuntos voltados unicamente às mulheres, com o avanço do século XX, surge a 

ideia do sujeito constituído no gênero, mas não apenas na diferença sexual, como na 

própria linguagem, e, nas representações culturais (LAURETIS, 1994) e um sujeito do 

feminismo contraditório, que levanta também, como parte da construção dos gêneros, 

questões de raça e classe, que foram surgindo em diferentes etapas.  

No próximo tópico trato, primeiro, como nós, mulheres, somos representadas 

socialmente e, a partir dessa representação engessada do gênero feminino, como ele foi 

sendo reconstruído e pensado de forma plural e contraditória. O intuito é apresentar 

como essa representação estipulada por um poder simbólico e que coloca nós mulheres 

como parte a-história do meio social culminou no feminismo e nos estudos de gênero 

não apenas analisando as construções femininas, mas trabalhando todos os aspectos 

envolvidos no conceito de gênero trabalhados até então.  
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2.4 Gênero feminino – as mulheres e suas representações sociais41 

 

No processo cultural dos gêneros na sociedade, a figura feminina foi vista 

como a-histórica (SCOTT, 1995), sem participação efetiva na construção social dos 

sujeitos, e não há respostas exatas do porquê nós, mulheres, somos vistas à margem da 

história enquanto que esta é construída ou formatada pelos homens. Sabe-se que a 

resposta para tratar os gêneros de formas diferenciadas está no sistema das relações 

sociais, mas não há uma explicação de como esse sistema começou a funcionar dessa 

maneira. Com base no pensamento de Catherine MacKinnon, Scott (1995) vai dizer que 

a objetificação sexual é o processo primário de sujeição das mulheres. Entender como 

esse processo ocorre e perceber que são as relações, interações sociais e práticas de 

saberes que constroem essas diferenças só foi possível a partir do fim do século XX.  

A colocação das mulheres na sociedade, nosso papel desempenhado na 

política, economia e manutenção familiar são motivos de imposição de poder já desde a 

Grécia Antiga, com a constituição da vida doméstica e vida pública, em Atenas. 

Xenofonte (1999) diz que os atenienses estabeleciam dois tipos de atuação 

organizacional em termos de sistemas de sociedade: a pólis e o oîkos.  

 

Enquanto a pólis é o âmbito do político e do público, o oîkos é o 

âmbito do privado, o espaço em que o indivíduo age como membro de 

uma família e, como tal, defende seus interesses particulares, tendo 

deveres a cumprir em relação aos membros de sua família, às suas 

tradições e também em relação aos seus bens (XENOFONTE, 1999, 

p.10) 

 

Portanto, a pólis é onde o cidadão surge e, da mesma forma em que o sujeito está 

para seu oîkos ele está para sua pólis. Mas o oîkos vai além do que apenas a oikía, a casa 

onde reside a família, é a organização de tudo aquilo que a família possui. Partindo 

desta ideia de que há uma divisão social, Xenofonte classifica estes lugares como 

                                                           
41 Se os sujeitos passam a se representar conforme os sistemas jurídicos de poder, e a mulher se insere e é 

produzida num sistema que reprime nossa condição social, o próprio termo mulher e homem se torna 

difuso. Como definir o que é ser mulher? O questionamento de Butler (2013, p. 08-09) é “ser mulher 

constituiria um “fato natural” ou uma performance cultural, ou seria a “naturalidade” constituída 

mediante atos performativos discursivamente compelidos, que produzem o corpo no interior das 

categorias de sexo e por meio delas? ”. 
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diferentes para homens e mulheres, já que cada um teria funções específicas para 

manutenção de suas economias e da economia da comunidade. Portanto, já na sociedade 

ateniense havia um modelo feminino a ser seguido (LESSA, 2004), no qual a mulher 

deveria se responsabilizar pelo oîkos, ou seja, o grupo doméstico, enquanto que os 

homens atuariam na pólis, no espaço social. A mulher estaria basicamente atrelada ao 

oîkos, à casa que por ela deveria ser governada, fazendo dela uma propriedade da 

família da qual se tira proveito, e torna-se patrimônio. Sobre a administração do 

patrimônio familiar, os bens entrariam na casa pelas mãos do marido, mas as despesas 

em função destes bens eram realizadas pelas mulheres, cabendo a elas a administração 

dos patrimônios unicamente da família.  

Na sociedade ateniense, nesse modelo de mulher que serve ao oîkos como forma 

de manutenção de uma sociedade bem estruturada, a mulher era chamada de mélissa ou, 

mulher abelha. “A mulher abelha era aquela que casava jovem e permanecia fiel ao seu 

marido. Vivia em silêncio no interior de sua casa, administrando os seus bens, educando 

os filhos; proferindo o culto doméstico. Era especializada no fiar, no tecer e no bordar” 

(LESSA, 2004, p.09). Esses atributos conferidos à mulher ateniense a mantinham 

atarefada, preocupada com o bem-estar da família e distante do espaço externo, a pólis.  

Para Xenofonte (1999), como os homens aprenderam a dar valor à agricultura, 

isto os preparava para a vida em comunidade, pois a agricultura permitia aos homens 

tempo para os amigos e para a cidade. O autor diz que a união entre homens e mulheres 

foi assim estabelecida pelos deuses para que o máximo de proveito fosse tirado dessa 

relação, já que os deuses teriam feito a mulher e o homem diferentes, onde um é mais 

dotado de uma qualidade do que o outro e, juntos, se completariam. Então, as mulheres, 

conforme este modelo repassado pelos historiadores contemporâneos, deveriam ser 

submissas aos homens, ficarem responsáveis pelas atividades domésticas, optarem pelo 

silêncio e pela fragilidade, bem como se absterem dos desejos e prazeres do corpo, sua 

sexualidade, já que estes seriam destinados somente ao gênero masculino. As mulheres 

também deveriam dar filhos legítimos, de preferência filhos homens, e terem uma vida 

reclusa. 

A mulher ficaria em casa porque os deuses a fizeram com o corpo mais fraco e 

mais zelosa para que pudesse cuidar dos filhos, por isso “para a mulher é mais belo ficar 

dentro de casa que permanecer fora dela e para o homem é mais feio ficar dentro de 
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casa que cuidar do que está fora” (XENOFONTE, 1999, p. 39). A partir do momento 

em que o homem ou a mulher não correspondessem ao que a divindade esperava deles, 

estes acabavam sendo punidos pela comunidade. O fato é que se acredita que a mulher 

sempre foi silenciada na comunidade, cabendo a ela apenas o comando do oîkos, ainda 

que este fosse governado também pelo marido disciplinador.  

“Diferentemente do cidadão, a mulher aparece nos textos marcada pela ausência 

do lógos42, o que a impossibilitava de participar da vida pública” (LESSA, 2004, p.74). 

A mulher, portanto, não teria sequer o domínio da palavra ou da razão, já que esta 

também estaria subordinada ao homem, ao seu esposo. Lessa (2004), entretanto, 

acredita que mesmo com esse modelo feminino idealizado pela sociedade ateniense, as 

mulheres não eram tão submissas e conseguiam participar da vida cívica de Atenas, 

como sinal de resistência. Para o autor, o problema dos historiadores contemporâneos é 

que para eles, em suas pesquisas, a mulher ateniense que agia em espaços públicos era 

vista sempre como hetaírai (cortesã) e, portanto, eles limitam os modelos femininos 

apenas às hetaírai (cortesãs) e às gynais (esposas dos cidadãos atenienses). Mesmo com 

esses dois modelos femininos bem definidos da sociedade ateniense, esta também seria 

composta por escravas – que atuavam dentro e fora do oîkos –, as pórnais (prostitutas), 

pallakés (concubinas) e as estrangeiras domiciliadas. Mas estas corresponderiam ao que 

estava fora do padrão da comunidade da época. 

Segundo Lessa (2004), colocar a mulher apenas num papel unicamente de 

submissão da sociedade ateniense é desconsiderar a experiência social durante os 

levantamentos historiográficos. O autor faz uma análise não apenas a partir dos escritos 

da época, mas também das artes e imagens em cerâmicas, expostas em toda sociedade 

ateniense e que contavam histórias sobre as comunidades e seus membros. Para o autor, 

as mulheres eram cientes de seus papeis de abelhas, mas isso não exclui o fato de que 

possivelmente elas criaram formas de serem participativas socialmente, sendo até 

mesmo valorizadas em relação à evolução da pólis. As redes de amizades, a linguagem, 

os olhares, as posições ocupadas em cada espaço ou até mesmo a participação em festas 

e o riso criavam signos que significavam, criavam sentidos para os grupos de mulheres.  

                                                           
42 Palavra escrita ou falada (razão). 
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Lessa (2004) tenta desmistificar a ideia de homogeneidade entre as mulheres, já 

que haviam diferentes posições sociais a cada grupo delas e, sabendo de suas posições 

na sociedade ateniense, conhecendo o lugar em que era permitido a elas atuar, usaram 

de algumas táticas para a participação na pólis. As mulheres atenienses precisaram 

desenvolver a téchne, um saber específico, um conhecimento especializado sobre 

administração interna, tecelagem e culinária, um saber próprio, que é diferente do saber 

do esposo e dos demais membros da família. Para ele a sociabilidade feminina existia a 

partir de uma criação de lugares de fala e constituição de redes sociais de amizades.  

Para que estas redes fossem constituídas, Lessa (2004) ressalta que, apesar de o 

silêncio ser um comportamento esperado pela mulher-abelha no período clássico, as 

mulheres então policiavam as atitudes dos cidadãos, inclusive dos homens, na sociedade 

ateniense, delimitando, um espaço social particular e reconhecido, mesmo que os 

homens assegurassem seu discurso de poder as silenciando. 

Embora a ideia de Lessa, de que a mulher da sociedade ateniense tivesse 

influência não apenas no oîkos, mas também na pólis, e que as evidências para tal 

afirmação estejam nos registros feitos em pinturas que contavam a história da 

comunidade, é perceptível ainda que as mulheres eram subjugadas, que seu papel como 

sujeitos ativos economicamente e até mesmo politicamente era atrelado ao homem, 

primeiro ao pai e depois, ao esposo. Que as redes informais de esposas tenham se 

formado para que estas pudessem ter mais espaço na pólis, como formas de resistências 

e pelo que Lessa (2004) chamou de táticas, é uma teoria que cabe sim à constituição da 

sociedade ateniense. Entretanto, nós mulheres, desde a Grécia Antiga seguimos como 

sujeitos anônimos e minorizados, com nossas histórias contadas por homens. Lessa 

(2004) vai dizer que até mesmo em “Econômico”, Xenofonte denota a inferioridade das 

mulheres ao tratá-las em segundo plano, a partir de uma visão masculina. Na verdade, o 

intuito, na Atenas do período clássico era privar as mulheres do contato com pessoas 

que não eram do âmbito familiar, do grupo doméstico.  

 Na Antiguidade Clássica as mulheres que não mantinham um comportamento 

considerado natural eram chamadas de bruxas, termo também mencionado na Bíblia. 

No final da Idade Média e início da Moderna, no final do século XV, a caça às bruxas 

de fato começou. O papa Inocêncio VIII autorizou a Inquisição a acabar, da maneira que 
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fosse necessária, com as feiticeiras. Esse período ficou conhecido como “a grande 

histeria das bruxas” e mais de 50 mil pessoas foram condenadas à morte.  

O historiador Robert Thurston acredita que 85% das vítimas eram 

mulheres. Ainda que existissem alguns acusados do sexo masculino, é 

impossível negar o caráter misógino da caça às bruxas. O pânico está 

ligado à estigmatização da mulher: falava-se do poder feminino, da 

maldade, da sedução, identificados especialmente naquelas mais 

velhas que viviam fora dos parâmetros da sociedade patriarcal 

(PIÑEIRO, 2015, p. 64). 

O livro “O Martelo das Feiticeiras”43 fala sobre as maldades de uma mulher, 

inimiga da amizade e uma tentação natural, além de um perigo doméstico e “um mal da 

natureza pintado de cores atraentes”. Esse tipo de caçada às bruxas acontece ainda 

hoje44. Entre 2000 e 2012 mais de duas mil pessoas foram assassinadas na índia com o 

pretexto de ‘bruxaria’, a maioria mulheres solteiras e viúvas.  

Ainda na Idade Média havia a noção da mulher idealizada elevada à condição de 

objeto de desejo. Desde a Antiguidade se pensava a bipolaridade homem/civilização e 

mulher/natureza (GONÇALVES, 2006, p.48), sendo que a natureza deveria responder a 

quaisquer fins, o que justificaria a inferioridade do gênero feminino. No século XVII 

Spinoza falava sobre a irracionalidade das mulheres e os filósofos iluministas, no século 

XVIII não abordavam a questão dos sexos, mas ainda associavam as mulheres à 

natureza, à irracionalidade. O que fazia com que estas não fossem incorporadas aos 

espaços públicos da política, por exemplo. A bipolaridade masculino-civilização, 

feminino-natureza revigorou no século XIX, o “século burguês” (GONÇALVES, 2006, 

p. 48), com a ideia dicotômica de privado e público, havendo uma naturalização do 

espaço doméstico, da família e do planejamento da casa destinados às mulheres, e a 

esfera pública como algo histórico, parte da civilização, ou seja, um espaço dos homens.  

Antes do capitalismo, com a mão de obra masculina abundante, a época 

vitoriana foi uma época de grande valorização da família e a mulher assumia de vez o 

papel de símbolo desse espaço doméstico. Era um período de ascensão da burguesia e 

manter a mulher em casa, era sinal de prestígio e de manutenção desse tipo de formação 

social. 

                                                           
43 “O Martelo das feiticeiras” (Malleus maleficarum), escrito em 1484 por Heinrich Kramer. Citado no 

texto “Quem tem medo de bruxa? ”, de Lorena Piñeiro, no livro Capitolina – O Poder das Garotas, Vol.1, 

1ª ed., São Paulo: Seguinte, 2015. 
44 http://oglobo.globo.com/sociedade/cinco-mulheres-acusadas-de-bruxaria-sao-espancadas-ate-morte-na-

india-17129238 Acesso em outubro de 2016. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/cinco-mulheres-acusadas-de-bruxaria-sao-espancadas-ate-morte-na-india-17129238
http://oglobo.globo.com/sociedade/cinco-mulheres-acusadas-de-bruxaria-sao-espancadas-ate-morte-na-india-17129238


92 

 

Tais modelos, construídos sobre oposições hierarquizadas em relação 

ao masculino, reforçavam uma tendência milenar, na qual, no lugar de 

se representar a mulher com base em suas condições concretas de 

existência, ela era apresentada valendo-se de modelos construídos pela 

imaginação masculina (GONÇALVES, 2006, p. 41).  

Conforme Gonçalves (2006, p. 42), a era vitoriana será considerada a “idade de 

ouro da domesticidade”. Em 1850, por exemplo o ídolo dessa nova ordem é a mulher 

dona de casa, com um papel que mantinha as famílias e ajudava a estruturar as 

sociedades, o que era tão respeitado quanto os homens, naturalizados como únicos 

provedores do lar.  

No século XIX, o processo de industrialização e o aumento da comercialização 

fizeram com que as mulheres fossem inseridas no mercado de trabalho, não exatamente 

como reivindicação destas, mas como necessárias à economia capitalista 

(GONÇALVES, 2006). Pensando nas condições históricas que influenciaram as 

liberdades e posições de poder das mulheres nas eras pré-capitalista e capitalista – 

levando em consideração suas posições sociais e familiares – pode-se dizer que as 

mulheres estavam, sim, inseridas na produção de bens e serviços, isso porque 

participavam com seus trabalhos, principalmente nas camadas que exigiam menos 

experiência e que as chances de assumirem cargos de chefia eram menores (SAFFIOTI, 

1979). As mulheres tinham, aparentemente, seus papeis como donas de casa 

desestimulados pelo próprio sistema. 

Entretanto, os cargos funcionavam como que extensões de suas casas, com 

atividades que já desempenhavam em seus lares.  As mulheres também precisavam de 

autorização de seus maridos para se inserirem no mercado de trabalho. Cabia às 

mulheres, por isso, trabalhos em baixos escalões e igualmente baixas remunerações. E 

as ocupações costumavam ser divididas conforme o status social dessas mulheres, 

levando em consideração o que já abordei sobre gênero, de que a condição do ser 

mulher não se fixa apenas ao corpo e à sexualidade, mas sim seu espaço social e sua 

classe. E, apesar de nos séculos seguintes nós mulheres conquistarmos espaços de maior 

prestígio profissional, ainda assim, os cargos e os salários seguem abaixo aos dos 
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homens45. Ou seja, o resultado dessas movimentações nem sempre foi ao encontro do 

movimento feminista.  

Então, por mais que, com o capitalismo instaurado, nossa individualidade fosse 

ganhar espaço, isto começou de maneira muito adversa, porque nós mulheres 

continuávamos marginalizadas no sistema produtivo. Inicialmente, conforme a autora, 

marginalizando e negando a inserção no mercado de trabalho as esposas dos homens 

que faziam parte da burguesia ascendente e branca. Os homens acreditavam que ter a 

mulher em casa, assim como nas famílias de maior poder aquisitivo – a burguesia já 

instaurada – era demonstrar que eles também faziam parte dessa classe dominante, onde 

suas mulheres podiam ficar em casa sem grandes preocupações. Já as mulheres que 

faziam parte das camadas sociais inferiorizadas começaram a ganhar mais espaço no 

trabalho industrial. Foi o que aconteceu com as mulheres negras, que tinham lutas 

diferentes das mulheres brancas e burguesas porque sempre estiveram inseridas no 

sistema produtivo, sempre precisaram trabalhar também fora do lar. Como a mulher 

sempre esteve em desvantagem social, a economia permitia que sua posição de 

desvantagem se mantivesse e, por isso mesmo, intensificasse o trabalho do sexo 

feminino, com salários mais baixos do que os dos homens.  

Isso porque nós, conforme Saffioti (1979), dentro da sociedade produtiva e 

economicamente ativa, sempre fomos vistas como empecilhos, como seres que 

obstruíam o desenvolvimento social. A vontade das mulheres não era questionada ou 

sequer levada em consideração, apenas a necessidade do desenvolvimento social e das 

forças produtivas necessárias para esse desenvolvimento. Aqui se nota que esse modelo 

de gerenciamento do lar, da família, dos bens da família e dos filhos ainda é muito 

semelhante ao modelo de sociedade do período clássico de Atenas. 

Dentro da visão capitalista o desenvolvimento das tecnologias auxiliaria na 

expansão da atividade econômica da mulher fora de seu âmbito familiar. Porém, os 

aparelhos eletrodomésticos e as facilidades permitidas dentro do âmbito familiar 

acabaram prendendo ainda mais as mulheres. 

                                                           
45 http://oglobo.globo.com/economia/diferenca-salarial-entre-homens-mulheres-ainda-persiste-18832252 | 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/trabalho_/brasil-e-penultimo-em-ranking-de-diferenca-de-salarios-

entre-homem-e-mulher/  Acesso em outubro de 2016 

http://oglobo.globo.com/economia/diferenca-salarial-entre-homens-mulheres-ainda-persiste-18832252
http://agenciapatriciagalvao.org.br/trabalho_/brasil-e-penultimo-em-ranking-de-diferenca-de-salarios-entre-homem-e-mulher/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/trabalho_/brasil-e-penultimo-em-ranking-de-diferenca-de-salarios-entre-homem-e-mulher/
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[...] o consumo, sobretudo dos aparelhos eletrodomésticos, ao invés de 

libertar a mulher dos trabalhos não produtivos e levá-las a um 

enriquecimento de seu eu através da ocupação remunerada fora do lar, 

está, cada vez mais, se tornando um substituto da personalidade 

feminina (SAFFIOTI, 1979, p. 81).  

 

Além de estarmos com nossos trabalhos atrelados ao consumo de produtos que 

substituam nossas atuações dentro do lar, a sexualidade e a responsabilidade da 

reprodução e criação dos filhos não ficou resolvida, sendo um assunto apenas somado à 

vida da mulher junto à sua emancipação econômica, que não nos libertou socialmente. 

Para Saffioti (1979, p. 86) “ao tornar o papel reprodutivo da mulher um substituto de 

seu papel produtivo, a sociedade potencia a determinação sexo, distanciando na esfera 

social, a mulher do homem”.  

Se constroi e se performatiza uma ideia de que às mulheres cabem o lar, de que 

naturalmente estamos apenas aptas ao consumo e não necessariamente à administração 

ou ao direito ao voto e ao espaço público como um todo. Encontram-se desculpas 

biológicas para justificar opressões sociais, justamente quando parecemos começar a 

estabelecer relações de poder e exercícios desse poder dentro da esfera privada e 

extrapolando à esfera pública. Os discursos formados em torno do sentido de verdade e 

de naturalização acabam por inferiorizar nós, mulheres, e criar padrões específicos de 

utilização de nossos corpos e condutas. 

2.5 A naturalização da inferioridade – e da violência sistêmico-simbólica – 

contra as mulheres 

   

Se acreditava-se que aos homens deveria ser dado o direito de ir para a rua e 

conviver mais socialmente, as mulheres – principalmente aquelas em que o poder 

aquisitivo lhes permitia isso, historicamente mulheres brancas de classe média-alta – 

acabaram ficando por muito tempo dentro de suas casas, sem acesso às informações e à 

convivência entre diferentes grupos que não aqueles ligados à sua própria família. Isso 

compactuou para a ideia de que o homem tem mais força e mais inteligência, quando na 

verdade o que nós mulheres não tivemos foram as mesmas oportunidades. Ao se 

naturalizar algo que é uma construção histórica e atribuída a algo posto, há também uma 

construção de parte de uma verdade, assim como também trabalharam Foucault (2014a, 

2014b) e Bourdieu (1989).  
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Se “[...] cada sociedade elabora distintos significados para o mesmo fenômeno 

natural” (SAFFIOTI, 2001, p. 09), o fato de sermos tratadas apenas como um apoio no 

sustento da família, sermos as únicas responsáveis pela criação dos filhos e cuidados 

com a casa, ou sermos julgadas por nossas condutas, é compreendido a partir da 

dimensão sociocultural a qual estamos inseridas. 

A violência contra as mulheres era tratada apenas na esfera privada, sendo 

sempre um tema tabu (PINTO, 2003, p. 80). Quando não nos submetíamos às vontades 

de maridos ou patrões, a violência física ou sexual passava a ser justificável. E isso com 

apoio da Igreja, que via na mulher um ser submisso, estabelecendo um padrão do que 

era ser mulher dentro do de um espaço histórico-social. Como eram tratados como 

assuntos privados, o Estado e a lei não deveriam influenciar o tratamento dado às 

mulheres. “A eliminação da mulher era um direito considerado legítimo” (PINTO, 

2003, p. 80).  

Essa percepção da diferença sexual, da diferença entre os gêneros e da diferença 

entre o próprio gênero feminino são percepções de um discurso de violência sistêmico-

simbólica que criam o sentido de verdade de submissão das mulheres, de arranjar o 

“lugar de mulher” como sendo a casa e de naturalizar a violência doméstica ou 

agressões verbais. E todas essas violências acabam sendo frutos de uma violência 

sistêmico-simbólica que naturaliza os discursos, que cria o sentido que torna isso parte 

real de algo que é construído e que deixa nós mulheres, ainda hoje, como parte 

assumida dessas violências. Não como vítimas, mas como culpadas. Como se 

determinados lugares e determinados discursos não devessem pertencer a nós ou não 

devessem ser falados, como um discurso do louco.   

Os dados sobre violência contra as mulheres no Brasil são alarmantes. Houve 

um aumento de 252% no número de feminicídios entre 1980 e 2013 e, com informações 

divulgadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

(SPM-PR), a partir dos relatos recebidos pelo Ligue 180, verificou-se que o Brasil tem 

uma denúncia de violência contra a mulher a cada sete minutos46, sendo quase metade 

delas de violências físicas e, 58,55% dos relatos registrados são de mulheres negras. 

                                                           
46http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-a-mulher-a-cada-7-

minutos,10000019981 Acesso em Fevereiro de 2017.  

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-a-mulher-a-cada-7-minutos,10000019981
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-contra-a-mulher-a-cada-7-minutos,10000019981
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Apesar de a violência física ser a mais registrada, há também um número alto de casos 

de violência psicológica e violência sexual47.  

Em 2014, um estudo realizado pelo Instituto Avon48, em parceria com o Data 

Popular, mostrou que há um alto índice de naturalização da violência contra as 

mulheres, principalmente nos relacionamentos, e que muitas vezes os jovens utilizam a 

internet e os sites de rede social como uma forma de controle sobre elas. Nessa 

pesquisa, feita com 2.046 jovens entre 16 e 24 anos, 96% dizem perceber a existência 

do machismo no país, mas a maioria ainda reproduz os padrões machistas em seus 

discursos. Prova disso é que 51% acredita que a mulher deve ter a primeira relação 

sexual com um namorado sério, 41% acha que a mulher deve ficar com poucos homens, 

e 25% acha que se as mulheres usam roupas curtas ou decotes é porque estão se 

oferecendo para os homens. Das pessoas entrevistas, 80% acham incorreto mulheres 

ficarem bêbadas em bares, festas ou baladas, e 48% não acham certo as mulheres saírem 

com amigos e amigas desacompanhadas de ficante, namorado ou marido. Apenas 4% 

dos homens disseram praticar violência contra a parceira, enquanto que 8% das 

mulheres disseram espontaneamente sofrerem algum tipo de violência contra seus 

parceiros. Já quando estimulados, ou seja, quando algumas ações como vigiar as redes 

sociais, controlar comportamento, impedir que a parceira use alguma roupa, humilhação 

em público entre outras, 55% dos homens disseram praticar alguma dessas violências, 

enquanto que 66% das mulheres disseram sofrer violência ou controle dos parceiros.  

A violência física é a mais notificada e a mais percebida pelas pessoas, enquanto 

que as demais violências, psicológica, moral e discursiva não são tão percebidas. A 

violência sistêmico-simbólica não apresenta em dados numéricos nessas pesquisas 

porque se enraíza nessa falta de percepção da violência, de que às mulheres são feitas 

imposições que nos tolhem de agirmos e nos comportarmos de maneiras diferentes das 

já imaginadas a nós. A performatividade estabelecida coloca nós, as mulheres, em 

posições de subordinação, de preferência dentro de casa e correspondendo às 

                                                           
47 “Em segundo lugar, a violência psicológica, presente em 23,0% dos atendimentos em todas as etapas, 

principalmente da jovem em diante. Em terceiro lugar, a violência sexual, objeto de 11,9% dos 

atendimentos, com maior incidência entre as crianças até 11 anos de idade (29,0% dos atendimentos) e as 

adolescentes (24,3%). ” Dados retirados do Mapa da Violência 2015 (p. 50): 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf  
48http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2014/12/pesquisaAVON-violencia-

jovens_versao02-12-2014.pdf  

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2014/12/pesquisaAVON-violencia-jovens_versao02-12-2014.pdf
http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2014/12/pesquisaAVON-violencia-jovens_versao02-12-2014.pdf
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expectativas matrimoniais do marido e família, sem levar em consideração nossas 

vontades. Essas questões passam desde o corpo da mulher, nossas saídas, ações, 

pensamentos, trabalho, saúde ou desejos.  

O que se percebe é que a inferioridade feminina é construída socialmente 

(SAFFIOTI, 2001). Quando enquanto mulheres passamos a acreditar na própria 

inferioridade, porque ela é não é tratada como uma construção social, há um sentido de 

verdade que se estabelece e que enraíza discursos, fazendo com que aceitemos os 

lugares em que fomos colocadas. Aprendemos que devemos ocupar certos lugares, 

seguir padrões e modelos para sermos aceitas e isso faz parte do que se chama de 

socialização feminina. “São tradições cultivadas, na maioria das vezes, 

inconscientemente e passadas adiante até mesmo nos atos mais ingênuos” (RIBEIRO; 

CAVALHIERI, 2015, p. 132). 

Essa aceitação de dominação e naturalização de práticas que são sociais é um 

dos pontos discutidos por Bourdieu (1989) e Žižek (2009) ao falarem sobre a violência 

sistêmico-simbólica, quando os dominadores contam com a submissão dos dominados e 

estabelecem o que é real na sociedade. Se um discurso é reproduzido muitas vezes e é 

tornado natural, as pessoas passam a acreditar nele, porque se é natural não pode ou não 

deve ser modificado. Quanto mais replicado o discurso de que a mulher deve cuidar da 

família, não deve ter acesso à escolarização ou que deve aceitar trabalhos com 

remuneração inferior ao do homem, mais as mulheres acreditarão nisso.  

 

Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos 

uma coisa com frequência, ela se torna real. Se só os meninos são 

escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós 

todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino 

pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de 

chefia nas empresas, começamos a achar “normal” que esses cargos 

de chefia só sejam ocupados por homens (ADICHIE, 2014, edição 

Kindle.) 

 

Ou seja, ao internalizar determinadas ações, pensamentos e comportamentos 

como possíveis ou não de serem aceitos, homens e mulheres acabam naturalizando algo 

que pode ser mudado justamente por sermos seres sociais. Para ADICHIE (2014) as 

referências ainda são muito masculinas, nós mulheres pensamos que para nos fazermos 

ouvidas e vistas nossa aparência física não deve ser tão feminina, e acabamos nos 
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distanciando da performatividade do gênero feminino, não para nos sentirmos 

confortáveis, mas para sermos aceitas. Percebo isso na internet, por exemplo, quando 

uma mulher se posiciona sobre algum assunto mais denso em uma rede de conversações 

e sua feminilidade, suas roupas ou seu tipo físico são questionados, colocando-a como 

alguém menos mulher do que o estereótipo criado para o gênero feminino. 

Também somos inferiorizadas por nossa aparência ou discursos de violência 

que sofremos cotidianamente, como agressões verbais e sexuais. Laura Bates (2014), no 

livro “Everyday Sexism”, ao falar sobre os assédios sofremos frequentemente e os 

motivos pelos quais este não é um assunto do qual falamos muito, vai dizer que isso 

ocorre porque são eventos naturalizados, tornados normais, ou seja, não são assuntos 

para serem tão considerados pelos outros porque os outros desmistificaram a ideia de 

algo anormal. É como se isso fizesse parte do ‘ser mulher’. Esse tipo de situação acaba 

nos silenciando e o silêncio acaba perpetuando a violência sistêmico-simbólica. 

Conforme Bates (2014, edição Kindle), “as mulheres são duplamente silenciadas pela 

invisibilidade e a aceitação do problema”49.   

Portanto, a desigualdade social e de poder acaba ajudando no reforço dos 

papeis de gênero tradicionais (THINK OLGA, 2014), o que se transforma em violência. 

O comportamento social condizente com o gênero masculino e com o gênero feminino é 

construído de tal forma que às mulheres cabe o papel de submissão e aos homens, o de 

dominação. Adichie acredita que o problema é a diferença do que os sujeitos são e como 

devemos ser, ou seja, “o problema da questão de gênero é que ela prescreve como 

devemos ser em vez de reconhecer como somos” (ADICHIE, 2014, edição Kindle). 

Sentir-se inferior e condizer com este comportamento é naturalizado como parte da 

construção performática do ser mulher.  

Se essa inferioridade feminina e o fato de historicamente não se permitir às 

mulheres estabelecerem práticas discursivas que constituem relações de poder e 

questionamentos de certas imposições simbólicas, dá-se oportunidade de um discurso e 

poder único do gênero masculino. E, afim de manterem nós mulheres como parte de 

grupos minorizados, os discursos de violência e objetificação tendem a aumentar. O 

projeto THINK OLGA – que surgiu nos meios online – ao publicar a pesquisa Chega de 

                                                           
49 “So, women are silenced both by the invisibility and the acceptability of the problem”. (tradução da 

autora). 



99 

 

Fiu Fiu no ensaio “Meu Corpo não é Seu – desvendando a violência conta a mulher”50 

(2014) constatou que cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no 

decorrer da vida simplesmente por serem mulheres.   

O crime de assédio sexual, por exemplo, começou a ser levado em 

consideração, conforme as autoras da pesquisa, há pouco tempo. É um tipo de crime que 

nem sempre envolve contato físico e se caracteriza por agressões verbais, ofensas e 

propostas inadequadas às vítimas. Foi pensando nesse tipo de assédio que as autoras 

criaram a campanha “Chega de Fiu Fiu”51, em julho de 2013, com o intuito de lutar 

contra esse tipo de tratamento. Foi a partir dessa campanha que Juliana de Faria e 

Bárbara Castro conseguiram coletar depoimentos para elaborarem um ensaio com 

estatísticas e a publicação de alguns desses depoimentos.  

Nessa manutenção da inferioridade do gênero feminino, homens e mulheres 

reafirmam seu papel nos gêneros tradicionais e, quando o gênero masculino deixa de ser 

o provedor e dominador, esse papel acaba sendo comprometido, porque há uma quebra 

na expectativa dos papeis, e isso pode acabar gerando a violência doméstica e familiar.  

A sexualidade masculina é construída pela imagem de virilidade, que passa a 

ideia de que é o homem quem deve ter a iniciativa sexual, que é ele quem se apodera do 

corpo desejado. O homem viril nunca diz não a uma oportunidade de sexo, e a 

disposição da mulher a esse ato acaba sendo distorcida, porque a ideia que o homem 

tem da sexualidade feminina é distorcida. Para a antropóloga Lia Zanotta Machado em 

sua pesquisa mostra que a sexualidade feminina é vista como imaculada, e passiva 

(THINK OLGA, 2014). Ou seja, podemos dizer “sim” ou “não”, mas sempre tentamos 

nos esquivar, por isso a ideia de que ao dizer não na verdade a mulher quer dizer sim, 

porque a recusa é vista como parte de um jogo de sedução. 

 A inferiorização das mulheres, a imposição da forma de nos vestirmose 

pensarmos, os lugares em que devemos estar, a culpa por estarmos em espaços públicos 

ou com representações diferentes das expectativas criadas pelos gêneros 

performatizados, são considerados como eventos normais e, muitas vezes, não são 

questionados, porque não apresentam nada de extraordinariamente novo nos contextos 

                                                           
50 https://goo.gl/4GO3CZ Acesso em outubro de 2016.  
51 http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/ Acesso e outubro de 2016. 

https://goo.gl/4GO3CZ
http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/
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sociais quando, na verdade, trata-se de um ato de violência sistêmico-simbólica e 

impositiva. O padrão social da inferioridade da mulher em nome de um poder 

masculino se solidifica porque é difícil modifica-lo, já que de maneira recorrente ele se 

perpetua pelo próprio gênero feminino, “porque as meninas são socializadas para a 

submissão, para a aceitação do comportamento dos outros, mesmo quando este invade 

seu espaço pessoal” (BATES, 2014, edição Kindle). Segundo Adichie (2014, edição 

Kindle) 

Perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o 

que os meninos pensam delas. Mas o oposto não acontece. Não 

ensinamos os meninos a se preocupar em ser “benquistos”. Se, por um 

lado, perdemos muito tempo dizendo às meninas que elas não podem 

sentir raiva ou ser agressivas ou duras, por outro, elogiamos ou 

perdoamos os meninos pelas mesmas razões (...). Ensinamos as 

meninas a sentir vergonha. “Fecha as pernas, olha o decote. ” Nós as 

fazemos sentir vergonha da condição feminina, elas já nascem 

culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não podem 

externar seus desejos. Elas se calam, não podem dizer o que realmente 

pensam, fazem do fingimento uma arte. 
 

Sem perceber que podiam externar seus desejos e estabelecer práticas 

discursivas em esferas públicas a violência contra as mulheres, ainda hoje, se confunde 

entre o público e o privado. É preciso passar por uma transformação discursiva e social, 

a partir de uma percepção que faça com que possamos nos sentir inseridas “na” 

ideologia e podendo confrontar os discursos formados nos espaços públicos até então 

masculinos. Que possamos tratar a violência, a construção dos gêneros e a 

performatividade como questões sociais causadas pelas assimetrias de poder entre 

homens e mulheres e pelas ideias tradicionais e enraizadas dos papeis desses homens e 

dessas mulheres.  

É necessária uma quebra das expectativas dos papeis atribuídos aos gêneros, 

uma não submissão aos papeis sociais tradicionais aos quais mulheres e homens somos 

associados. Por isso os sujeitos do feminismo surgem como uma forma de subverter as 

formas engessadas do gênero feminino e as construções discursivas que colocam nós 

mulheres em uma posição de grupo minorizado e de violência sistêmico-simbólica. O 

movimento feminista propôs que a diferença sexual entre homens e mulheres, a 

diferença dentro do próprio gênero e questões como classe e raça fossem reconstruídas e 
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questionadas discursivamente, propondo novas inserções que começaram ainda nas 

esferas privadas até alcançarem esferas públicas.  

2.6 O feminismo como proposta de inversão de discurso e quebra das 

expectativas dos gêneros 

 

Não é possível falar dos estudos de gênero sem falar do feminismo. Foi por 

meio do movimento que as noções sobre diferenças sexuais, construção dos gêneros e a 

quebra da imposição de uma sexualidade que servisse aos interesses de grupos de poder 

surgiram. O feminismo, em diferentes momentos já se caracterizou como “um 

movimento eminentemente reivindicativo, que, ao constatar a menoridade a que as 

mulheres têm sido sujeitas, exige para elas uma uniformidade de direitos (...) assentando 

em valores sociais que todos deverão partilhar” (MACEDO; AMARAL, 2005, p.76) ou, 

numa perspectiva dita mais radical, “apela para uma alteração de princípios, defendendo 

uma nova maneira de estar no mundo e uma profunda alteração do status quo. Os 

direitos das mulheres surgem como consequência lógica dessa mudança” (MACEDO; 

AMARAL, 2005, p.76). Ainda há outra perspectiva que trata o feminismo como algo 

que “leva a desconstrução dos conceitos <<essenciais>> de homem e de mulher, bem 

como a contestação das clássicas oposições natureza/cultura, sexo/gênero, 

masculino/feminino” (MACEDO; AMARAL, 2005, p. 76).  

Essas diferentes compreensões do feminismo caracterizam o movimento pelo 

qual a nossa luta, das mulheres, e nossas reivindicações em relação aos gêneros, e 

especificamente às mulheres, se apresenta. Existe dentro do movimento feminista três 

ondas que o caracterizam, cada uma com novas reivindicações, novas práticas 

discursivas e novos questionamentos. A luta das mulheres veio, inicialmente, da 

tentativa de ocuparmos os espaços públicos dominados pelos homens. Primeiro as 

mulheres cultas e letradas conseguiram certo espaço na literatura52 e nos meios de 

                                                           
52 As vozes das mulheres começaram a se fazer mais ouvidas por causa da literatura. São os casos de 

Mary Wollstonecraft, Apolinária Suslova, Nísia Floresta e Virgínia Woolf. Citando a ideia de Michelle 

Perrot, para Gonçalves (2006, p.24), as mulheres, dentro de suas casas, e com acesso à leitura e à escrita, 

podiam ter acesso ao espaço público e se fazerem vistas ao escreverem livros ou publicarem artigos de 

jornais. A escrita e a literatura permitiram às mulheres uma militância feminina e o acesso ao espaço 

público, até então um espaço de relações de poder ao qual os homens predominavam. Mas, para isso, era 

necessário que as mulheres conseguissem também o acesso à educação formal, negada em detrimento dos 

cuidados constantes com a casa e a responsabilidade de arcar com a organização exclusiva do espaço 

privado. 
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massa, como jornais e revistas, produzindo artigos dentro de seus espaços privados, 

naturalizados às mulheres.  

Só depois as questões das diferenças sexuais, e como os homens eram 

privilegiados por essas diferenças, entraram em pauta (GONÇALVES, 2006). O 

pontapé inicial foi no movimento sufragista, a luta pelo direito ao voto feminino. As 

mulheres da época queriam direitos iguais aos homens, mais autonomia no poder 

político de decisão e estabelecer novos “lugares de mulheres”. A primeira onda, 

caracterizada pela luta do sufrágio universal se estendeu do final do século XIX ao 

início do século XX, tendo como marco simbólico do Movimento Feminista no 

Ocidente, a 1ª Convenção de Direito das Mulheres em 1848. 

Apesar de, nesse momento, essas mulheres não questionarem a opressão que 

sofriam e as condições discursivas que, por meio das relações de poder, as colocaram 

em lugares privados e sem acesso aos espaços públicos como participantes ativas, no 

Brasil, o movimento feminista se dividiu. Houve parte do movimento feminista com um 

grupo homogêneo, que encontrou respaldo na elite – justamente porque não mexia com 

as estruturas já postas como naturais – sendo, “portanto, um feminismo bem-

comportado, na medida em que agia no limite da pressão intraclasse, não buscando 

agregar nenhum tipo de tema que pudesse pôr em xeque as bases da organização das 

relações patriarcais (PINTO, 2003, p. 26); e também um movimento chamado de “mal-

comportado”, com trabalhadoras e intelectuais dos movimentos de esquerda. Nesse 

espaço de luta de classes, o feminismo tinha dificuldades de encontrar suporte. Apesar 

de ser nos espaços revolucionários não feministas que nós mulheres estávamos (PINTO, 

2003), nas primeiras décadas do século XX questões como a exclusão das mulheres 

como um problema de gênero ainda eram vistas de forma diferente.  

Em 1896 o Estado do Colorado, nos Estados Unidos, foi o primeiro local da 

conquista do voto feminino. O último Estado dos EUA a liberar o voto para mulheres 

foi em Washington, em 1910 (GONÇALVES, 2006). Na Inglaterra o direito ao voto 

feminino foi conquistado apenas em 1928 e, no Brasil, a conquista do voto aconteceu 

em 1934. Outros países deram direito ao voto às mulheres muito mais tardiamente, 

como a França, em 1944, e Suíça, em 1970.  

A segunda onda do feminismo começou mais próximo aos anos 1960, 

debatendo posições conservadoras de grupos dominantes, com pautas sobre mercado de 
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trabalho, sexualidade, aborto, objetificação, métodos contraceptivos, família, 

patriarcado, reprodução, divórcio, violência, entre outros temas muito relacionados à 

liberdade sexual e de posição discursiva das mulheres nos espaços públicos. Foi a partir 

desse estopim que o movimento começou a questionar a participação efetiva nos 

espaços públicos, e então o movimento se volta a apontar as diferenças entre os gêneros 

e mudar o contexto de luta, questionando o porquê das exclusões de nós, mulheres, 

nesses espaços.  

No Brasil, entretanto, esse movimento se desenvolveu mais fortemente nos 

anos 1970, em função da ditadura e repressão militar. Nesse período há um movimento 

de mulheres53, que não tinha pautas exatamente feministas e não questionava as 

opressões, mas que oportunizou, ainda que restritas aos espaços sociais, que nós 

mulheres nos destacássemos por lutas diferentes, como a carestia e o movimento pela 

anistia. 

No país, o grande impasse do feminismo é que, ao se inserir nesse espaço de 

outras lutas sociais, o feminismo e suas reivindicações eram colocados como um desvio 

burguês. 

Enquanto no resto do mundo ocidental as mulheres procuravam 

discutir sua posição na sociedade, seu corpo e seu prazer, um punhado 

de mulheres brasileiras fazia a mesma coisa, mas pedindo desculpas. 

A complicada relação do feminismo no Brasil com o campo político 

justifica essa postura, como veremos no decorrer da história (PINTO, 

2003, p. 51). 

A esquerda também não apoiava o movimento feminista porque, além de 

quebrar a luta do proletariado fragmentava o poder que os homens tinham nessas 

organizações. Nós mulheres éramos acusadas de desvirtuar a causa principal com uma 

luta considerada inferior, e que poderia ameaçar a unidade da luta principal, e, “talvez o 

grande problema encontrado pelos homens fosse que ela estava politizando a vida 

dentro de casa” (PINTO, 2003, p. 53). 

Em 1975 a ONU celebrou o Ano Internacional da Mulher, o primeiro da “década 

da mulher”. Em função disso, foi criado o Centro de Desenvolvimento da Mulher 

Brasileira, com o objetivo de combater a alienação das mulheres em todas camadas 

                                                           
53 Movimento de mulheres e movimento feminista são coisas diferentes, mas não se pode falar do 

movimento feminista sem falar do movimento de mulheres, porque foi por meio do movimento de 

mulheres que estas começaram a ter voz no espaço público e conseguiram iniciar movimentos e lutas 

importantes. 
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sociais (PINTO, 2003), a fim de que todas pudessem assumir seus postos nesses 

processos de desenvolvimento e luta no país. O Centro trazia problemáticas 

consideradas por muitas pessoas como burguesas ou inadequadas, como contracepção, 

aborto, sexualidade e corpo, mas também falava sobre questões jurídicas da mulher e do 

feminismo político, como a luta contra a ditadura militar e o apoio às mulheres 

proletárias.  

Com a redemocratização no país, as mulheres que eram violentadas física, 

emocional, psíquica e sexualmente, passaram a ser reconhecidas como vítimas – 

fazendo com que o próprio Estado e órgãos públicos precisassem também se mobilizar, 

já que a situação extrapolava as esferas privadas, e questões relativas à saúde das 

mulheres se intensificaram. Nesse momento, as mulheres feministas que organizavam 

as ONG’s de assistência às vítimas, depararam-se com uma nova realidade do gênero 

feminino, a de que nem todas as mulheres tinham o mesmo acesso à educação e o 

mesmo discernimento sobre a opressão que sofriam. Aqui, a institucionalização ou não 

do feminismo seguia como pauta, já que não rompia exatamente com o Estado ou o 

status quo, mas ajudava as mulheres na conquista de políticas públicas que 

favorecessem o movimento (PINTO, 2003). O feminismo acadêmico também ganha 

espaço nesse período, o que abre caminhos para a pesquisa científica sobre os estudos 

de gênero e o tema da opressão das mulheres.54 

Foi ainda na segunda onda do feminismo que se percebeu que o movimento não 

começou naturalmente nas camadas em que as mulheres mais sofriam opressão 

(PINTO, 2003), mas sim naquelas com acesso à educação e com oportunidades para 

terem acesso aos espaços públicos, daí a diferença nas reivindicações e as exclusões 

dentro do próprio grupo de mulheres. Foi então, a partir da década de 1980, que os 

estudos de gênero começaram a contemplar não apenas a oposição masculino-feminino, 

mas a diferença entre nós mulheres e, “principalmente, o caráter construído e instável da 

femininidade e da masculinidade, vistos agora como relacionais e interdependentes. 

Pelo menos na academia, fala-se não mais na questão da mulher, mas em questões ou 

relações de gênero” (FUNCK, 2008, p. 186).  

                                                           
54 Heleieth Saffioti desponta com “A mulher na sociedade de classe: mito e realidade”, publicado como 

livro em 1969. 
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O terceiro momento do feminismo inicia na década de 1990 e virada dos anos 

2000. A ideia agora era não tratar mais dessa relação dicotômica entre homens e 

mulheres, não apoiar mais a luta nessas diferenças, mas sim buscar a equidade, 

entendendo que o gênero é uma construção tanto da feminilidade quanto da 

masculinidade, ambas construções culturais e discursivas. Essa terceira onda buscou 

corrigir situações não percebidas na segunda onda e foi um momento de ajustes internos 

dentro do próprio movimento.  

Ao mesmo tempo em que a categoria ‘gênero’ começou a ser compreendida não 

como a história das mulheres, mas como a desnaturalização das diferenças entre os 

gêneros (GONÇALVES, 2006), começou-se a discutir também que o feminismo até 

então era um movimento “da” mulher, e não “das” mulheres. Não era plural e excluía a 

possibilidade de ser de outras mulheres, performatizando o discurso feminino dentro de 

uma noção de mulheres brancas, pertencentes à elite.  Havia a necessidade, então, de re-

significar e também de desconstruir o sujeito do feminismo.  

Em certo sentido, o que mulheres significa foi dado como certo 

durante tempo demais e o que foi determinado como “referente” do 

termo foi “fixado”, normalizado, imobilizado, paralisado em posições 

de subordinação. Com efeito, o significado foi fundido com o 

referente, de tal forma que um conjunto de significados foi levado a 

ser inerente à natureza real das próprias mulheres. Refundir o 

referente como o significado e autorizar ou salvaguardar a categoria 

mulheres como lugar de re-significações possíveis é expandir as 

possibilidades do que significa ser uma mulher e, nesse sentido, dar 

condições para e permitir uma capacidade de agir realçada (BUTLER, 

1998, p. 37). 

Ou seja, nessa nova configuração há a ideia de que se estabelecem diferentes 

noções perfomativas a diferentes grupos de mulheres, que tem diferentes formas de ser e 

que são oprimidas ou violentadas simbolicamente por razões distintas. Mulheres negras, 

mulheres brancas, mulheres pertencentes à elite ou das periferias, com e sem 

escolaridade, todas dentro dessas diferenças, buscando equidade e buscando retrabalhar 

as noções discursivas impostas a elas dentro de suas diferenças.  

Conforme a figura 6 (seis) que elaborei abaixo, vemos então, que a noção do 

‘ser mulher’ para por três diferentes momentos. Sendo o primeiro a noção do que é ser 

mulher a partir de um grupo homogêneo, em sua maioria representada por mulheres 

brancas e de classe média-alta. Depois, há o questionamento dessas relações de gênero, 

então se questionam as diferenças sobre os gêneros, para que então, só depois, se 
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estabeleça a relação entre gênero e discurso, quando é perceptível no discurso que o 

sujeito do feminismo precisa abordar a relação do ‘ser mulher’ de maneira múltipla e 

variada. 

 

Figura 6 - processo de construção do conceito do 'ser mulher' a partir da ótica do feminismo 

 

É a partir daí que a violência sistêmico-simbólica começa a ser debatida, já que 

as estruturas sociais e discursivas estão sendo modificadas e uma parcela de grupos 

sociais começa a não aceitar e legitimar, por exemplo, piadas racistas, machistas ou 

xenófobas, ou aquelas em que o homossexual é ridicularizado. “A mudança nesse 

comportamento tem muito mais significado do que à primeira vista pode parecer, pois 

revela que há novos discursos presidindo o que é ou não legítimo” (PINTO, 2003, p. 

92).  

O destaque passa a ser, inicialmente, não se a percepção das formações sociais 

de fato mudou ou se a pressão de formações sociais ditas minorizadas e movimentos 

sociais fizeram com que esses novos discursos fossem estabelecidos, mas sim que eles 

se estabeleceram. Nesse momento surge a teoria queer e as noções de que o movimento 

feminista é um movimento de mulheres, e que pode e deve ser desconstruído 

discursivamente para que gêneros femininos mais fluidos possam existir. 

A quarta onda ou segundo momento da terceira onda feminista chegaria com o 

movimento que se estabelece na internet, nos sites de rede social. Não é um novo 

feminismo, mas uma continuidade da terceira onda que ganha novos espaços e propõe o 

pensamento feminista e desconstruções discursivas para redes mais amplas e mais 

difusas, buscando uma quebra de expectativas e questionamentos sobre como o discurso 

presente acaba criando sentidos de verdade que estabelecem padrões performáticos às 

diferentes formas de ser mulher. 

Por isso o feminismo e todo o movimento de mulheres têm relevância ao 

abordarmos gênero, porque foi por meio dele que esses questionamentos e essas 
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desconstruções foram possíveis. Com a internet e a formação de novos espaços nesse 

meio, o conceito de feminismo pôde ser ampliado e ganhar diferentes redes, novas 

oportunidades de disseminação de informações, entre outros aspectos. Entretanto, do 

mesmo modo os discursos de violência sistêmico-simbólica também se fazem notados 

e, muitas vezes, ganham força pela própria estrutura da rede e pelo enraizamento de 

certas práticas de saberes e discursos que se formam na rede e que são fortalecidos pelas 

interações. Portanto, no terceiro capítulo trato justamente nas redes sociais online, a 

internet como ferramenta para a interação e para o rompimento do simbólico e do 

espaço.  
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3. Internet: novas formas de comunicar e estabelecer discursos 

 

Com a popularização de troca de dados e uma nova forma de comunicar, a 

princípio usada apenas para fins militares, mas que depois tornou-se pública e 

democrática, a internet – incialmente ARPANET (Castells, 2000) – permitiu que 

diferentes vozes sejam compartilhadas em rede. Se antes o discurso de poder e 

estabelecimento do que seria dito e como seria dito estava nas mãos de poucos grupos 

sociais, com a internet e, mais tardiamente, com a evolução da World Wide Web – que 

trouxe mais facilidade na comunicação e a possibilidade de apropriação de ferramentas 

que até então eram complexas – os discursos começaram a se proliferar em muitos 

contextos, em diferentes plataformas e por meio de interações distantes fisicamente. 

Com novas possibilidades, discursos, compreensões e apropriações de formas de 

se comunicar e se estabelecer enquanto sujeitos numa dada formação social, a internet 

nos permite também identificar como se dão a formação e a permanência de algumas 

redes sociais. Se o conceito parece confuso em meios físicos, nos meios online as 

conexões ficam mais evidentes, e é possível rastrear dados, pessoas e como podemos 

estar conectados.  

Jenkins (2014) chama essas novas possibilidades de interações, formação de 

discursos e mídia propagável de ‘cultura da conexão’, e afirma que é preciso entender 

como pessoas comuns podem produzir significados e valores em um ambiente de 

comunicação que está em constante mudança. Para o autor, a linguagem construída em 

torno das plataformas online disponíveis é relevante na descrição de padrões que 

acabam moldando a forma como vemos hoje o mundo.  

Nossa abordagem não supõe que novas plataformas liberem as 

pessoas de velhas limitações, mas, em vez disso, sugere que as 

facilitações da mídia digital funcionam como catalisadoras para a 

reconceituação de outros aspectos da cultura, exigindo que sejam 

repensadas as relações sociais, que imaginemos de outro modo a 

participação cultural e política, que as expectativas econômicas sejam 

revistas e que se reconfigurem as estruturas legais (JENKINS, 2014, 

p. 25). 

 

 

Ainda que velhas limitações sejam transpostas para o ambiente online, 

compreender que tipos de discursos estão sendo propagados na internet auxilia no 

entendimento de como as formações sociais hoje se veem, veem os outros e se 
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reconstroem enquanto sujeitos participantes de determinado grupo social tão amplo 

como as redes sociais na internet. Para autoras como Saliés e Sheperd (2013)55 há hoje 

um afastamento da conversação face-a-face padrão, o que acaba modificando as 

relações humanas no uso material da língua, alterando marcadores sociopolíticos, 

identitários e culturais, dependendo do contexto em que ocorrem, por isso a necessidade 

de se levar em consideração a relação entre sociedade, discurso e cognição. 

 Esses discursos passam pelas mudanças na própria conversação, contexto e 

compreensão da forma como os grupos se apropriam das novas ferramentas, a fim de 

repassarem ou recriarem os discursos em novos ambientes. Crystal (2013) fala de uma 

Comunicação Mediada pelo meio Digital (CMD). 

Na concepção clássica, um texto é uma seleção de linguagem feita por 

um ator conhecido e dirigida a um público conhecido, expressando 

uma intenção que é especificável, através de um estilo coerente, e que 

é apresentada por um meio que tem forma determinada. Na CMD, 

todos esses atributos tornam-se incertos (CRYSTAL, 2013, p. 22).  

A internet, portanto, elimina a estabilidade do discurso e sua familiaridade, 

havendo uma relação com novas formas de comunicar em rede, como as trocas de 

turnos e o contexto e o espaço, que se misturam. Os discursos podem ser contestados e 

não apenas administrados por grupos de dominação, o que torna a interação mais 

caótica e mais dinâmica. Por isso, na internet a interação pode ser mais participativa – 

como será visto no tópico sobre esferas públicas em espaços online – o que estabelece 

uma relação diferente com o discurso em torno da, e na rede, e os sentidos de verdade 

criados em torno de relações de poder.  

Há quem esteja apenas ouvindo, lendo ou assistindo a produção de conteúdo e 

enraizamento de discursos, ao invés de produzir efetivamente, mas estas pessoas que 

estão ‘apenas’ fazendo isso estão fazendo de formas diferentes, porque elas reconhecem 

o seu papel de contribuintes, ao contrário das mídias anteriores, onde não havia uma 

comunicação tão participativa e tão significativa (JENKINS, 2014). As pessoas 

reconhecem que tem o potencial de contribuição, ainda que não a façam. É preciso, 

portanto, compreender como funciona a interação e como se dá o discurso nas redes 

sociais online.  Para isso, neste capítulo abordo os conceitos de redes sociais online, 

como ocorrem e os tipos de conversações na internet, as características de contexto, 

                                                           
55 As autoras citam Rajagopalan in Linguística da Internet, 2013. 
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turnos de fala, pisos conversacionais e apropriações de ferramentas, bem como o capital 

social estabelecido pelos grupos que detém um discurso de poder contendo violência 

sistêmico-simbólica de gênero e as características desses discursos em uma rede online. 

Por último, abordo o conceito de esfera pública de Habermas (1997) e como essas 

esferas se dão em espaços online, mais especificamente no site de rede social Facebook, 

a fim de contextualizar as escolhas feitas para as análises deste trabalho. 

3.1 As redes sociais  

 

O termo ‘redes sociais’ não foi cunhado recentemente, já que é uma concepção 

anterior à tecnologia digital, fazendo referência não apenas às conversações e 

estabelecimento de relações sociais em plataformas online, mas igualmente nas 

conversações offline, nas conexões que cada sujeito estabelece ao criar laços com outros 

sujeitos de seu meio (online ou offline). 

Um dos primeiros pesquisadores a compreender e utilizar o termo foi J.A. 

Barnes (1987), que analisa como se dá as relações sociais entre as pessoas a partir da 

noção de ‘nós’ e ‘laços’. Com sua publicação, o conceito começa a ser utilizado a partir 

de 1954, quando Barnes (1987) analisa uma vila de pescadores, a fim de identificar que 

as relações entre as pessoas naquele lugar podem ser estabelecidas ilustrativamente por 

um conjunto de pontos (‘nós’), conectados por linhas (conexões ou ‘laços’), formando 

uma rede de relações que ajudam a identificar qual o grau da relação social entre os 

sujeitos.    

O conceito de rede social diz respeito, portanto, a uma metáfora para grupos de 

pessoas que possuem inter-relações. Leonardo Euler fez um estudo que concretizou a 

ideia de rede social, ao estudar as pontes de Königsberg (RECUERO, 2009). Ao fazer 

uma representação gráfica da cidade que era composta por sete pontes, o pesquisador 

percebeu que era impossível atravessar a cidade sem cruzar um mesmo caminho ao 

menos uma vez. A partir dessa análise, Euler entendeu que as pessoas corresponderiam 

aos ‘nós’ da rede, ou seja, cada ponto da cidade, e as pontes seriam as conexões. Os 

atores sociais são representações de cada sujeito, que vão decidir com qual rede eles 

deverão ou não interagir. Já as conexões são os ‘laços’ que vão se formando nessas 

redes de atores (RECUERO, 2009). O foco principal dos estudos e análises de redes 

sociais são as conexões, porque é por meio delas que alguns significados vão sendo 
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construídos e disseminados, e diferentes redes vão recebendo conteúdos, “porque é a 

partir das conexões de cada sujeito, e o grau de credibilidade, capital social e 

visibilidade que este indivíduo acabará influenciando outros aspectos de sua rede social 

ou da rede dos demais” (SOARES, 2013, p. 17). Sendo a conexão tão importante para o 

entendimento das redes e seus comportamentos, para Boyd & Ellison (2007), a exibição 

pública dessas conexões é fundamental para a formulação de uma rede social. 

Se as conexões são estabelecidas pelos ‘nós’ – as pessoas – esses ‘nós’ são 

mantidos por meio de laços fortes e fracos. Granovetter (1973) analisa, a partir da ideia 

de que as relações entre as pessoas são conexões que formam redes, a força dos laços 

fracos. Buscando identificar padrões entre as conexões, o autor chega à conclusão que, 

pessoas com laços sociais – grau de conexão e confiabilidade – fortes tomam decisões e 

legitimam determinadas ações com maior confiança, pois o grau de conversação e de 

relação entre as pessoas é maior. Entretanto, os laços sociais fracos, aqueles onde a 

interação não é tão fortemente estabelecida e enraizada, também são extremamente 

relevantes para a manutenção de uma rede social grande. Isso porque os laços sociais 

fracos ajudam a manter as redes e a estabelecer mais conexões entre redes diferenciadas. 

Quanto mais fechada e forte uma rede é, menos interação com outras redes aquelas 

pessoas terão.  

Portanto, as conexões e os tipos de relações constituem o que chamamos por 

redes sociais, sendo, portanto, nossos grupos de interação, de discurso e das relações de 

poder nas quais somos submetidos ou submetemos os outros. O que diferencia, então, as 

redes sociais offline, das redes sociais online? 

3.1.1 As redes sociais online 

 

A base de compreensão do que se tratam as redes sociais offline e online é 

semelhante, já que se tratam de ‘nós’ (pessoas) conectados por arestas ou linhas 

(conexões), e como essas conexões influenciam no comportamento social, na estrutura 

das conversações e no contexto desses indivíduos. Há, portanto, uma transposição do 

ambiente offline para o online, no qual é possível perceber visualmente as conexões e 

seus graus entre as pessoas.  

Como as redes sociais existem de fato a partir do momento em que essas 

conexões são feitas, a maneira como estamos conectados, por plataformas online que 



112 

 

nos conectam, aconteceu a pouco menos de duas décadas, quando mais pessoas 

começaram a ter acesso à internet e a facilidade e velocidade de conexão permitiu essas 

conversações. Quando a familiaridade com a internet foi acontecendo, mais as pessoas 

começaram a interagir e, mesmo sem os sites de rede social próprios para a conversação 

e fixação de laços, as pessoas se conheciam e criavam relações com diferentes 

intensidades em salas de bate-papo, fóruns e listas de e-mails.  

Boyd & Ellison (2007) estabelecem três fatores que caracterizam sites de rede 

social ou redes sociais online. Os fatores que caracterizam essas redes são: a construção 

pública ou semi-pública de páginas ou perfis na internet, a existência de uma lista de 

usuários, mostrando quais as conexões entre eles e o acesso público ao perfil e rede de 

cada pessoa.  Para as autoras, a principal diferença nos ambientes online é justamente o 

fato de as conexões serem muito mais visíveis, rápidas e a manutenção dessas conexões 

não dispender tanto tempo quanto no offline.  

Muitos outros fatores diferenciam as redes sociais offline das redes sociais 

online, como a buscabilidade de informações e trocas conversacionais que se tornam 

atemporais, independente do grau de conexão entre os sujeitos. Cada pessoa deixa 

rastros sociais (RECUERO, 2009) quando conectada em rede, o que permite que 

informações sobre cada um possam ser buscadas e pesquisadas. As interações ficam 

mais visíveis, tanto para quem participa da troca conversacional quanto quem apenas 

observa, pois é possível buscar conteúdos anteriores que facilitem a compreensão das 

relações estabelecidas entre as pessoas no ambiente que se observa.  

Fatores como os turnos conversacionais, o contexto, as apropriações, 

(in)visibilidade  e o capital social são características que ajudam na construção das 

relações sociais e que, em ambientes online, se diferenciam. Para compreender de que 

forma essas características alteram a percepção e a construção discursiva e simbólica em 

torno das redes sociais online vou abordar agora os tipos de rede e os tipos de laços 

sociais.  
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3.1.2 Tipos de redes e laços sociais 

 

Assim como nas conversações offline, na conversação online há uma construção 

de laços por meio de diferentes tipos de redes. Redes nas quais sujeitos têm muitos 

contatos, mas interagem com poucos deles; ou mesmo poucos contatos com igualmente, 

pouca ou muita interação.  

Recuero (2009) estabelece essas redes como de associação/filiação e 

emergentes. As redes de associação corresponderiam às conexões automáticas, como 

quando um usuário adiciona outro a sua rede. Esse tipo de rede não estabelece 

inicialmente conexões com laços muitos fortes, mas a ferramenta proporciona que o 

laço exista e que a rede se forme. As redes emergentes são aquelas relações que se 

estabelecem e que se modificam porque há mais interação, são relações mais dinâmicas 

e participativas.  

Para Recuero (2009), são os próprios sistemas que mantêm essas conexões em 

determinada rede, sendo elas recíprocas – trocas conversacionais entre usuários – ou 

não recíprocas – quando um usuário segue outro ou acompanha páginas com interação 

diferente. A ideia de que as redes podem ser formadas também por associação e não 

apenas por meio das relações sociais, vem da ideia de que os laços podem ser 

associativos ou relacional. Os laços são entendidos como conexões existentes por meio 

de interações. Breiger (1974) baseou-se no pensamento de Goffman, para dizer que, ao 

contrário do que se pensava, de que os laços poderiam ser estabelecidos somente por 

laços relacionais, as pessoas também podiam se conectar por associação. Breiger (1974, 

p.183) dizia “Eu não vejo motivos pelos quais os indivíduos não podem ser associados a 

outros indivíduos por laços de pertença em comum, ou formar coletividades por meio 

das relações sociais”56. 

As conexões, portanto, seriam diferentes, não haveria envolvimento emocional 

direto e trocas conversacionais como nos laços relacionais, mas as pessoas se sentiriam 

como que pertencentes a um grupo. Os laços podem ser associativos, com a noção de 

pertencimento a um ou mais grupos, e relacionais, estabelecidos pelas relações e 

                                                           
56 “I see no reason why individuals cannot be linked to other individuals by bonds of common 

membership (as in interlocking directorates) or to collectivities through social relationships (as in “love” 

of one’s country of “fear” of a bureaucracy)”.  (Tradução da autora) 
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interações sociais. Esses laços associativos são características dos meios online e 

influenciam diretamente na sociabilidade dos interagentes (Recuero, 2012).   

Além disso, os laços também podem ser definidos por seu grau de conexão entre 

os sujeitos, sendo considerados laços fortes ou fracos (RECUERO, 2009). Os laços 

fortes são aqueles onde há mais interação57 entre os sujeitos participantes, exigem maior 

confiabilidade, compreensão de contexto e maior número de trocas conversacionais. Já 

os laços fracos têm trocas conversacionais mais amplas, com menor grau de intimidade 

e menos interação. Nas redes sociais online há um grande número de laços fracos, nos 

quais sujeitos pouco interagem, mas mesmo assim mantêm algum tipo de conexão e 

fazem parte de uma ou mais redes.  

A princípio posso pensar que os laços fortes são mais relevantes para a formação 

e manutenção de uma rede, entretanto, os laços fracos são os que mantêm mais redes 

conectadas e possibilitam mais trocas conversacionais. Granovetter (1973), ao produzir 

o artigo The Strength of Weak Ties58 propôs um padrão de conexão entre os sujeitos, 

quando percebeu que, as relações, ao serem formadas por laços fortes, faziam com que 

as pessoas tivessem mais confiança e tomassem decisões mais consistentes a partir de 

sua rede. Quando os laços sociais eram fortes os sujeitos viam os outros com mais 

credibilidade, ao contrário das relações de laços fracos. Entretanto, verificou-se que os 

laços fracos são igualmente relevantes, já que eles permitem que muitos grupos se 

conectem a partir desses laços fracos (KAUFMAN, 2012). As trocas conversacionais 

dos laços fracos são mais difusas do que as dos laços fortes, mas é por meio deles que a 

rede se torna mais ampla e diferentes conteúdos chegam a um número maior de pessoas, 

funcionando como ‘conexões-pontes’, nas quais essa ideia de ‘mundos pequenos’ fazem 

com que, por exemplo, uma postagem consiga se propagar na rede (RECUERO, 2013).  

As redes sociais online constituem diferentes graus de laços sociais e, quanto 

maior o grupo e mais pessoas interagem, maior será o fluxo conversacional. Esse fluxo 

pode ocorrer em momentos temporais diferentes e os turnos de conversa também são 

fatores diferenciais nas redes online. 

                                                           
57 Interação aqui é levada em consideração conforme a ideia de Primo (2008), na qual ela serviria de base 

para a constituição de laços sociais e significa uma ação entre os participantes, neste caso uma interação 

mediada e remota (computador/aparelho móvel – pessoa), o que possibilita, conforme o pesquisador, o 

estreitamento de deixas simbólicas e variados contextos.  
58 A força dos laços fracos (GRANOVETTER, 1973). 
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3.1.3 Turnos e pisos conversacionais59 

 

Além da abrangência e visibilidade que as interações online possuem, outro 

diferencial – em relação à interação offline – é que os turnos de conversa e seus pisos 

nem sempre ocorrem ao mesmo tempo, fazendo com que algumas conversações sejam 

retomadas por outros sujeitos, em contextos e tempos diferentes. Se entendo que 

a conversação (...) não é algo criado pelos sistemas técnicos, mas uma 

apropriação das próprias redes sociais desses sistemas de forma a criar 

elementos e sentidos. Assim, elementos como os turnos, o contexto, 

etc, que na conversação face a face são essenciais, precisam ser 

reconstruídos na mediação das ferramentas digitais (RECUERO, 

2013, p. 53). 

 

Vejo que essa reconstrução se dá por uma apropriação das ferramentas. Os sites 

de redes sociais disponibilizam conversações atemporais, ou sejam as trocas podem 

ocorrer em diferentes turnos, caracterizando as conversações como síncronas e 

assíncronas. As conversações síncronas ocorrem de imediato e as pessoas respondem 

rapidamente; já a conversação assíncrona acontece sem um diálogo imediato 

(RECUERO, 2012). Além da conversação síncrona e assíncrona, os turnos também são 

bem caracterizados nesses espaços online. Enquanto em conversas face-a-face as 

pessoas falam ao mesmo tempo e algum conteúdo pode se perder, na interação online 

cada turno de conversa fica marcado, conseguimos identificar quem respondeu primeiro 

e quais foram as interações seguintes.  

Os turnos também estão relacionados ao que Herring (2013) chama de pisos 

conversacionais. O piso conversacional consiste em postar uma mensagem e ganhar a 

atenção da audiência. Essa audiência é muito mais ampla do que em conversações face-

a-face. Herring (2013) analisa que mesmo que a interação online permita que outras 

‘vozes’ se tornem públicas, as apropriações das ferramentas disponíveis e a própria 

mediação pelo meio digital também limitam a interação humana60, por isso não basta 

apenas postar a mensagem, é preciso que ela ganhe visibilidade e audiência.  

                                                           
59 O termo piso conversacional é usado por Susan Herring, em um artigo publicado no livro Linguística 

da Internet, de Tania Shepherd e Tânia Saliés, publicado pela editora Contexto, 2013. O artigo, traduzido 

como “Piso conversacional e gênero na CMC”, explica que o piso conversacional diz respeito a postar 

uma mensagem e ganhar a atenção da audiência. No turno conversacional se analisam as trocas de 

mensagens entre os interagentes e sua assincronicidade ou sincronicidade. Ambos estão interligados. 
60 A autora analisou como ocorrem os pisos conversacionais em relação ao gênero dos interagentes. Para 

ela o sexo predominante em fóruns de discussão determina, além do volume de participação – quantas 
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A visibilidade e audiência do piso conversacional se dão pela sustentação dos 

turnos. Ou seja, por quanto tempo um turno de conversa se mantêm em destaque após 

outro interagente ocupar a atenção da audiência. Por isso, usando as ideias de Edelsky, 

Herring (2013) dirá que existem dois tipos de turnos na interação face-a-face aplicáveis 

à interação online. O tipo F1, que corresponde a um piso linear, no qual os sujeitos 

controlam a interação hierarquicamente, e geralmente é composto por um número mais 

restrito de participantes; e o tipo F2, que é um piso mais colaborativo, com mensagens 

curtas e mais democrático. Há, portanto, os pisos individuais e os pisos colaborativos. 

Os pisos individuais têm a intenção de estabelecer um padrão na mensagem, impondo 

suas opiniões aos grupos, já o piso colaborativo tem mensagens que se entrelaçam e se 

complementam, tornando-se mais coesas. Herring (2013) estabelece que a tomada de 

turnos e os tipos de pisos conversacionais estão condicionados às práticas de poder 

evidenciadas nos discursos e nos contextos conversacionais.  

Quanto mais interação alguém promove e tem, maior a visibilidade de sua 

mensagem e maior seu alcance também. Outro fator que influencia como a interação 

entre os sujeitos ocorre é a sua credibilidade na rede, simbolizada pelo capital social. 

3.1.4 Capital Social 

 

O capital social tem muito a ver com a maneira como o ‘valor’ de uma pessoa é 

construído por meio das interações entre os sujeitos (RECUERO, 2009). Bourdieu 

(1986, p. 51) acreditava que o capital social é relativo à credibilidade que cada pessoa 

constroi para si durante suas interações, logo  

o capital social é o agregado dos recursos reais ou potenciais que estão 

ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas, de conhecimento mútuo e de reconhecimento - ou 

em outras palavras, a participação em um grupo - que oferece a cada 

um dos seus membros com o apoio do capital de coletividade de 

propriedade, uma "credencial", que lhes dá direito ao crédito, nos 

vários sentidos da palavra (BOURDIEU, 1986, p. 51) 

 

Entendo, então, que o capital social é uma credibilidade cedida a uma pessoa 

pelos demais interagentes, um ganho pessoal atribuído a alguém conforme a avaliação 

                                                                                                                                                                          
mensagens e quantos interagentes – também o estilo de discurso usado pelos sexos. Herring (2013, p.101) 

dirá que “apesar de potencial e teoricamente distribuir o piso para todos que têm acesso ao computador e 

à internet, o discurso mediado pelo computador não é democrático, pois padrões interacionais que 

favorecem os homens e não mulheres foram transferidos de contextos interacionais FaF para a CMC”.  

(FaF: Face- a Face / CMC: comunicação mediada pelo computador/pelo meio digital).  
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dos demais, fazendo com que essa pessoa tenha algum benefício – como credibilidade e 

visibilidade – por fazer parte de uma rede específica. 

O termo capital social pode ter surgido inicialmente com os estudos de Jane 

Jacobs (2000), com a publicação de seu livro ‘Morte e Vida das Grandes Cidades 

Americanas’. A autora, ao analisar os pontos fortes e as peculiaridades, bem como as 

fraquezas das cidades grandes, diz que  

para a autogestão de um lugar funcionar, acima de qualquer flutuação 

da população deve haver a permanência das pessoas que forjaram a 

rede de relações do bairro. Essas redes são o capital social urbano 

insubstituível. Quando se perde esse capital, pelo motivo que for, a 

renda gerada por ele desaparece e não volta senão quando se 

acumular, lenta e ocasionalmente, um novo capital (JACOBS, 2000, p. 

151) 

 

Jacobs (2000) estava preocupada em como as inter-relações mantinham a 

existência de uma cidade. Para ela, além do fator quantitativo, a formação do ser social 

e suas inter-relações, bem como a estabilidade dessas relações, eram cruciais para a 

trama do tecido social.  

O capital social então, tem muito a ver com o desejo que um sujeito tem de 

manter uma imagem para si e para seu grupo, o encontro de pessoas que têm esses 

mesmos desejos, que concordam com ele e dão credibilidade para que essa pessoa 

pertença a um grupo e os represente. Quanto mais seguidores e apoiadores um sujeito 

tiver, maior sua credibilidade, maiores serão suas vantagens no meio social e, 

consequentemente, maior será seu capital social.    

Ao falar da honra e da dignidade, Hobbes (2014) diz que a manifestação de valor 

que se atribui a alguém é um sinal de honra ou desonra, sendo honrado aquele a quem se 

desse grande valor, mostrando que aquela pessoa tinha certa estima pública, de alguém 

que colabora para a manutenção do todo social e seria desonrado aquele que tivesse 

baixo valor. Há uma construção em valores como intimidade, proximidade e confiança. 

“Esses valores correspondem ao capital social de cada um, e tudo funciona como uma 

espécie de negociação, onde cada um dá poder, seja sob forma de conversação ou de 

maneira simbólica” (SOARES, 2013, p. 23). Essas negociações dependerão do 

ambiente em que as conversações ocorrem e das apropriações que os sujeitos dão a 

ícones, mensagens e outras ferramentas dos sites de rede social. 
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Em ambientes online a manutenção de um alto capital social é mais complexa do 

que em ambientes face-a-face, porque a buscabilidade e a visibilidade de cada sujeito é 

muito maior. Logo, há mais julgamentos sobre uma pessoa, principalmente se é alguém 

que já possui certo status. É por isso que a visibilidade nas redes online ajuda a 

construir ou destruir o capital social dos sujeitos.  

3.1.5 Visibilidade nas redes online 

 

A visibilidade nas redes sociais online é diferente das interações face-a-face 

principalmente por causa da buscabilidade. Há sempre a oportunidade de se procurar o 

perfil e as falas de alguém que está na rede, ainda que muitos sites e aplicativos que 

proporcionam a formação de redes sociais proponham diferentes níveis de privacidade. 

Mesmo que o perfil de alguma pessoa seja privado, seus comentários em páginas 

abertas ao público, ou suas curtidas em fotos de amigos permitirão que esta pessoa seja 

rastreada, tornando-a visível e ajudando na formação de sua representação enquanto 

sujeito inserido num contexto e espaço social.  

É por meio dessa ampla visibilidade que os sujeitos acabam se engajando em 

algumas causas nos meios online. Isso porque tornam os discursos mais visíveis, 

fazendo com que as pessoas fiquem atentas ao que quem compartilha um conteúdo tem 

a dizer, e não necessariamente – ou apenas – o que o próprio conteúdo diz. “Quando 

uma pessoa ouve, lê ou vê conteúdos compartilhados, ela pensa não apenas – e muitas 

vezes nem principalmente – no que os produtores podem ter desejado dizer com aquele 

material, mas no que estava tentando lhe comunicar quem compartilhou com ela” 

(JENKINS, 2014, p.37).  Portanto, mesmo quando não há uma publicação no perfil 

pessoal de um interagente, este passa a construir seus discursos e repassar conteúdos 

que podem chamar a atenção dos outros interagentes, já que para Jenkins (2014) as 

pessoas são receptivas a conteúdos de mídia que são propagados por amigos, porque 

teoricamente isso reflete interesses em comum.  

Se os sujeitos se tornam engajados e motivados a comentar ou compartilhar algo 

por meio do perfil pessoal, eles estão ajudando na configuração de uma determinada 

imagem que seu grupo possa vir a ter, do próprio grupo e de quem emite aquele 

discurso. Como as redes online são muito amplas e os laços fracos estabelecem 

interações que não duram tanto, há a impressão de que nem tudo pode ser visível, e 
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constroi-se a ideia de uma aparente invisibilidade nessas interações online. Essa 

percepção pode ser captada quando surgem comentários racistas, homofóbicos e que 

incitam a violência em comentários de postagens aleatórias, nas quais os sujeitos 

emitem suas opiniões e tentam estabelecer um sentido de verdade por meio de um 

discurso de poder em um grupo que, muitas vezes, pode nem constituir laços 

conversacionais diretos com aquele sujeito.  

A aparente invisibilidade na rede pode tornar a proliferação de discursos 

violentos mais frequentes e mais notáveis, porque a interação rápida e assíncrona parece 

desfazer a noção de que as pessoas são vistas e que suas opiniões, imagens e vídeos 

tornam-se buscáveis.  Ao mesmo tempo em que há muitas conexões, os laços mais 

fracos, além da aparente invisibilidade, são características que dificultam na 

manutenção de um capital social positivo dentro da rede online. Os contextos também 

se tornam mais difusos e, com isso, muitos discursos acabam se contradizendo e as 

pessoas entram em conflito.  

3.1.6 O contexto e as redes sociais online 

 

Conforme as conversações vão ocorrendo, as trocas de turnos e a compreensão 

sobre aquilo que se diz ou escreve se modifica. Para que o contexto seja compreendido, 

é preciso que algumas relações entre os sujeitos sejam estabelecidas, além da percepção 

social e histórica. “Todo ator envolvido em uma conversação precisa ser capaz de 

negociar, construir e recuperar o contexto, que vai formar o pano de fundo sobre o qual 

as conversações acontecem” (RECUERO, 2012, p. 95). Essa negociação fica mais 

complexa nos meios online, principalmente porque ele não é tão óbvio quanto parece 

em ambientes face-a-face. As trocas de turnos conversacionais, quem detém o piso 

conversacional, a escrita oralizada61 (RECUERO, 2009) e as conversas assíncronas, são 

elementos que complexificam o contexto durante a conversação em rede. E a própria 

noção de contexto pode ser entendida de diferentes formas. 

De uma maneira convencional, o contexto está associado à noção de que os 

espaços e os tempos funcionam como contêineres pré-existentes, nos quais as culturas, 

os discursos e as práticas são encenadas, praticadas ou implantadas (BUZATO, 2007, p. 

                                                           
61 Escrita oralizada no sentido de escrever de maneira semelhante à fala, reproduzindo sons e trejeitos 

vocais por meio das palavras escritas. 
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47). Junto a essas práticas são dados aos sujeitos os contextos. Ou seja, deixa-se de 

levar em consideração as práticas sociais que levam às mudanças discursivas e que 

tornam os contextos como múltiplos.  

A noção de que o contexto é apenas um contêiner pré-existente, como se ele 

fosse apenas um pano de fundo para que as interações sociais aconteçam com base 

nessas noções enraizadas, fixas e imutáveis, deve ser repensado a partir do momento em 

que se percebe que ele é múltiplo e variável, justamente pelas interações entre os 

sujeitos. Citando Bloommaert (2008), Scheifer (2015) ressalta que é necessário 

ultrapassar a noção de espaço62 – que está relacionado ao contexto – já que ele não serve 

apenas como uma moldura para a interação. Considero relevante pensar, aqui, que os 

discursos irão construir os contextos, e que esses contextos, formados pelos discursos, 

constituem-se de redes dinâmicas de interação.  

É por isso que aqui, penso o contexto a partir de uma noção “fundada no 

pressuposto de que espaço e tempo não existem fora de redes de relações e de processos 

sociais, e, além disso, de que em qualquer processo social não há necessariamente 

apenas um único e singular espaço-tempo” (BUZATO, 2007, p. 47). O contexto é, 

então, um trabalho de contínua construção e transformação. Isso a partir do momento 

em que, por meio de configurações específicas, reconhecíveis e assimiladas pelos 

sujeitos, os discursos vão sendo construídos e ressignificados a partir de uma 

negociação, que ocorre por meio da interação. Então, um conjunto de sujeitos, objetos, 

ações e palavras formam discursos e, consequentemente, contextos diferentes. Os 

discursos proferidos e estabelecidos pelas práticas de saberes e poderes criam sentidos 

de verdade que enraízam certos contextos, como é o caso da violência sistêmico-

simbólica contra a mulher. Os discursos que criam sentidos de verdade e enraízam 

determinadas noções sobre a vida são contextos que se estabilizam e se enraízam.  

 “Contextos são, portanto, produzidos, negociados e hibridizados continuamente 

por meio de práticas (ou do trabalho discursivo das pessoas), tanto quanto as práticas 

estão necessariamente situadas em contextos” (BUZATO, 2007, p. 48). Ou seja, ainda 

que os sujeitos estejam inseridos em um contexto pré-concebido discursivamente – 

como é o caso do discurso machista e que naturaliza a violência sistêmico-simbólica 

contra nós, mulheres – esse contexto é sempre renegociado e ressignificado. Esse 

                                                           
62 A noção de espaço será melhor abordado no tópico sobre esferas públicas. 
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pensamento vem ao encontro do que Foucault (2014a, 2014b) trabalha em relação ao 

discurso. Para o autor o que interessa não é se as coisas existem, mas sim o que elas 

podem significar a depender do contexto histórico. Se pensarmos o contexto como uma 

construção mutável e dependente da interação social, a construção de saberes e do 

próprio discurso tem a ver com o que, dentro de um dado tempo, as coisas podem 

significar. No que me proponho aqui analisar isso poderá ser identificado no momento 

em que as trocas conversacionais ocorrem em uma dada postagem. Diferentes contextos 

vão sendo negociados a partir das trocas de opiniões, tomadas de posição e manutenção 

da conversa. A compreensão e a negociação de diferentes contextos vão surgir por 

diferentes interagentes, que vão, por meio da conversação, estabelecer o que está sendo 

compreendido a partir da tomada de posição de alguma interagente.  

Portanto, o contexto não pode ser pensado de maneira isolada porque as 

formações sociais não são pensadas nem constituídas isoladamente (LEMKE, 2010). A 

formação dos contextos é, sempre, social, depende do aprendizado posto ou formado 

pelas práticas discursivas, dos sentidos de verdade criados e recriados pelos sujeitos 

enquanto interagem e, podem ser questionados, reformulados e debatidos. Tudo pelo 

agir comunicativo, pela necessidade de se estabelecer um discurso compreensível para 

determinado grupo social a fim de que o contexto seja compreendido, ainda que 

fragmentado e novamente, questionado.  

Por isso que “toda vez que construímos significados durante a leitura de um 

texto ou interpretação de um gráfico ou figura, nós o fazemos através da conexão dos 

símbolos à mão com outras imagens lidas, ouvidas, vistas ou imaginadas em outras 

ocasiões” (LEMKE, 2010, p. 458). Isso pode acontecer durante a leitura de um texto, a 

visualização de um vídeo ou dentro de uma ou mais esferas63 formadas por uma 

postagem no Facebook. As conexões que são estabelecidas entre os discursos e os 

significados são, parcialmente, individuais, mas o aprendizado em torno da linguagem e 

a formação dos significados pelas práticas discursivas e os saberes são, novamente, 

sempre sociais. Ou seja, ainda que haja compreensões diferentes porque as práticas e 

saberes são individuais, eles significam socialmente, daí o regime de verdade trabalhado 

por Foucault (2014a). Ele será estabelecido e tratado não como construção de saberes e 

relações de poder, mas como algo natural.  

                                                           
63 A concepção das esferas públicas dentro de postagens no Facebook será melhor trabalhada na página 

136. 
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Logo, os contextos vão variar conforme as noções que estão sendo construídas 

no discurso, seja ele local, em uma esfera pública menor, seja ele global, em esferas 

públicas múltiplas e que constroem significados semelhantes, como é o caso da 

naturalização das violências sistêmico-simbólicas contra as mulheres. E, a base da 

intercontextualidade se dá pela interação, pelas diferentes formas de participação dos 

sujeitos e da negociação estabelecida entre eles durante as trocas conversacionais, ou 

seja, as “construções discursivas do contexto no âmbito da interação” (BUZATO, 2007, 

p. 55), com diferentes espaços-tempos.  

Aqui estou entendendo o contexto pelos aspectos: primeiro, o contexto daquilo 

que está na cabeça dos sujeitos. Ou seja, dessa construção desse regime de verdade da 

qual fala Foucault (2014a), a ideia da busca dos sujeitos por identificação dentro de uma 

dada formação social. São o que Foucault (2014a) chama de discursos que são ditos; 

segundo, o contexto que está junto ao texto, do qual fala Lemke (2010), que 

corresponde ao que se compreende daquilo que é dado aos sujeitos e seus significados 

multiplicadores; terceiro, o contexto que se rompe a partir da noção do contexto junto 

ao texto e de outras significações que surgem da parte do regime de verdade construído, 

que seria o contexto do espaço da ação social, do agir comunicativo64. Ou seja, o 

contexto como espaço-tempo da ação social, que são plurais e multidimensionais. Essas 

noções não são excludentes e se ancoram umas às outras, porque permitem que novos 

significados sejam atribuídos e outros discursos surjam, estabelecendo diferentes 

contextos que rompem com outros já estabelecidos. 

Com a ideia de que os contextos são mutáveis, cabe pensá-los na rede a partir 

das ideias já vistas em relação à construção social dos gêneros, do sexo e das 

sexualidades, bem como as violências sistêmico-simbólicas que atingem os grupos 

minorizados, como é o caso das violências contra nós, mulheres. Com as sexualidades 

regulamentadas, o estabelecimento de um discurso daquilo que pode ou não ser dito em 

relação ao sexo e a naturalização do vínculo estabelecido entre o sexo biológico ao 

gênero e suas representações, estão aliadas ao contexto de fala dos sujeitos, suas 

posições sociais, suas vozes e o capital social que estes adquirem conforme o espaço-

tempo em que vivem ou que estão inseridos. Estas noções correspondem à noção de 

contexto que constrói parte da realidade dos sujeitos, de identificação.  

                                                           
64 O conceito será trabalhado no tópico sobre esferas públicas.  
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 O fato de nós, mulheres, não termos o acesso pleno e igual ao espaço público – 

como as mélissas, as mulheres-abelhas responsáveis pela oîkos (casa) – estabelecendo 

conexões e formando novos saberes e novas esferas públicas, devido às forças de 

exclusão e as normas regulatórias, faz com haja uma parte de um contexto estabelecido 

socialmente e assimilado como um contexto posto. Sendo este a naturalização das 

violências contra as mulheres, o que pode ser relacionado ao conceito de Foucault 

(2014b), sobre a formação de novas práticas discursivas e novos sentidos de verdade em 

determinadas formações sociais. O contexto em que nós, mulheres, fomos e somos 

vistas passa por uma série de mudanças, assimiladas ou não por diferentes grupos 

sociais, mas que acabam ressignificando discursos por meio das trocas conversacionais.  

Bourdieu (1989), ao falar dos sistemas simbólicos, trata dessas significações que 

dão sentidos a certos símbolos. Esses símbolos são assimilados, muitas vezes, apenas a 

partir de uma construção simbólica e discursiva, que dificulta a ruptura, porque o 

contexto previamente estabelecido, que faz parte da cabeça dos sujeitos como imutável, 

permite a manutenção do poder simbólico, das relações de poder entre grupo 

dominantes e grupos minorizados. 

 O próprio conceito de performatividade acaba entrando num regime de verdade 

que constroi saberes como se estes não dependessem da interação social para mudar. 

Vemos isso nas representações imagéticas de mulheres e homens, que precisam 

corresponder a certas expectativas em uma dada temporalidade como se aquele sentido 

de verdade pertencesse a todos, dentro de um mesmo contexto. Isso porque nos 

processos interacionais entre sujeitos, o discurso foi sendo significado de maneira que o 

discurso de verdade padrão fosse um em que as mulheres fossem submissas a um 

discurso dominador, como se este fosse o contexto único, como disse Bates (2014), ao 

falar que as mulheres acabam sendo silenciadas duas vezes, uma pela aceitação do 

problema e outra, pela invisibilidade. O que faz com que um discurso, ao ser 

reproduzindo muitas vezes (ADICHIE, 2014), se estabeleça como um discurso de 

verdade ou, o que Foucault (2014a) chama, de discursos ‘que são ditos’, que 

correspondem àqueles discursos que permanecem e que são retomados. 

 Quando há a percepção desses discursos que formam esses contextos, há 

também o questionamento, o que Lauretis (1994) chama desse lugar “de fora”, que pode 

ser considerado como um discurso da loucura – já que há a quebra de uma norma 
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discursiva e o questionamento da palavra proibida. Esses seriam os discursos ‘que se 

dizem’ (FOUCAULT, 2014a), os discursos que acontecem cotidianamente, por meio 

das trocas conversacionais, que ressignificam os discursos– e que podem se transformar 

em discursos ‘que são ditos’. Mas eles só poderão ser discursos que são ditos a partir do 

momento em que o rompimento acontece quando se identifica o discurso como tal. Ou 

seja, quando nós, mulheres, nos percebemos numa construção social e discursiva que 

nos violenta e quando conseguimos, com o olhar de fora, perceber que há outros 

discursos, outros significados que podem modificar os sistemas sociais e as próprias 

interações discursivas.  

Passa-se a ressignificar o discurso e se estabelecerem novos contextos, já que 

assim como os discursos, a própria noção de gênero, desde a Grécia Antiga 

(XENOFONTE, 1999), faz parte das práticas interacionais que permitem a estes 

ressignificarem e negociarem discursos (FUNCK, 2008). 

(...) o fato de os textos e signos serem socialmente significativos é o 

que confere a eles a sua utilidade e os torna possíveis. Aquilo que 

parece ser o mesmo texto ou gênero multimidiático não é 

funcionalmente o mesmo quando no papel ou na tela, segue diferentes 

convenções de significado e requer diferentes habilidades para que seu 

uso seja bem sucedido, quando funciona em diferentes redes sociais 

para diferentes objetivos, como parte de diferentes atividades humanas 
(LEMKE, 2010, p. 457). 

 

Os discursos, então, só funcionam quando são assimilados pelos sujeitos e 

compreendidos por eles e por outros grupos sociais, que irão corroborá-los. Essa 

ressignificação tem, conforme Lemke (2010, p. 456), um “significado multiplicador”. 

Para o autor, o discurso não pode ser assimilado e o contexto não pode ser 

formulado apenas pela língua, ou apenas pelo significado das palavras mais o 

significado das imagens, já que o significado da palavra não é fixo, e se modifica pelo 

contexto imagético e o significado da imagem se modifica pelo contexto da palavra 

falada ou escrita. Para Lemke (2010, p. 456), não é possível  

construir significado com a língua de forma isolada. É preciso que 

haja sempre uma realização visual ou vocal de signos linguísticos que 

também carrega significado não-linguístico (por ex: tom da voz ou 

estilo da ortografia). Para funcionarem como signos, os signos devem 

ter alguma realidade material, mas toda forma material carrega, 

potencialmente, significados definidos por mais de um código. 

 

Se essa realização visual ou vocal de signos que se unem à língua for pensada a 

partir dos capítulos já abordados neste trabalho, é possível conceber que há uma 
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dimensão de significado multiplicador que alia à língua e a dimensão do significado das 

palavras que simbolicamente trazem uma violência sistêmico-simbólica ao gênero 

feminino. Essa dimensão do significado se alia aos gestos exigidos a nós, mulheres. Aos 

nossos corpos que ocupam determinados lugares ao invés de outros espaços e que, 

quando ocupam espaços que são ditos como não pertencentes a nós, acabamos 

violentadas de outras formas.  

O corpo, a fala, a roupa, a fotografia, a voz e outros aspectos imagéticos, 

fonéticos e simbólicos multiplicam dimensões de significados e os modificam a 

depender da combinação estabelecida entre eles. Por exemplo, quando os sujeitos 

crescem em um ambiente familiar em que além da linguagem falada, a presença da mãe 

ou das mulheres da casa são apenas representadas dentro de casa, e nos espaços 

públicos há uma naturalização do discurso de que os cuidados da casa e da família 

cabem apenas às mulheres, essas dimensões de significados se multiplicam. Ao se 

multiplicarem e se (re)significarem, eles se tornam um contexto ao invés de outro que 

poderia ser gerado, caso a dimensão do significado multiplicador fosse mais conflitante, 

ou o espaço público fosse diferente do que se vê e do que se fala dentro de casa.  

O mesmo acontece com as redes sociais online, em que a combinação de língua 

e imagem, de imagem e símbolos, multiplicam os significados – por meio das 

apropriações discursivas e das ferramentas disponíveis – que formarão esferas em que, 

dependendo, causam rupturas discursivas porque (re)criam outros discursos e contextos. 

Para Lemke (2010, p. 472), “somos agentes livres que podem encontrar mais sobre um 

assunto (...) Podemos mudar o assunto para adequá-lo ao nosso juízo da relevância para 

nossos próprios interesses e planos”. Ou seja, além do significado que a mensagem 

constitui nas trocas interacionais, elas também formam os contextos.  

Portanto, para que o contexto seja compreendido nas conversações online os 

interagentes precisam entrar em um consenso, compreender quem fala, do que se fala, 

os motivos e o sentido daquilo que se fala ou escreve. Por ser característico dessas redes 

a conversação assíncrona, é talvez, preciso uma retomada dos significados a cada nova 

interação. “Assim, sempre que está na presença de outros indivíduos, cada ator precisa 

identificar as informações existentes sobre o contexto, isto é, as informações a respeito 

daquilo que é esperado dele e do que ele pode esperar dos demais” (RECUERO, 2012, 

p. 97).  
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E mesmo sendo mais complexa a retomada de contexto devido à conversação 

assíncrona, ainda é ela que permite que haja essa retomada, proporcionando maiores 

explicações e correções sobre um assunto. Para Recuero (2012) todo contexto é 

construído por pistas que vão direcionando àquilo que o sujeito deve compreender sobre 

uma fala.  E de que maneira essas pistas podem ser obtidas?  

Em conversações mediadas por meios digitais a conversação e apropriação dela 

dentro de uma ferramenta de conversação é uma característica relevante. Compreender 

o site ou ferramenta usada, ícones, ferramentas que ajudam a expressar sentimentos, 

como o uso de emoticons e memes, ou até mesmo o uso do sarcasmo e da ironia e uma 

conversação própria de determinado grupo onde os laços sociais são mais fortes e há 

uma espécie de dialeto, no qual apenas quem está inserido naquele meio social 

compreende, são alguns exemplos de como o contexto pode ser construído e retomado. 

Outra maneira é a própria retomada de turnos oportunizada pela conversação 

assíncrona, linearidade, a buscabilidade e perenidade das informações nos meios online. 

É preciso também levar em consideração a intenção dos sujeitos que iniciaram a 

conversação e se essa intenção foi de fato percebida e mantida. É por isso que, sendo a 

interação a chave para a construção desses espaços e a ressignificação dos discursos e 

formação dos contextos que, se apropriar não apenas do processo interacional, mas 

também das ferramentas que a tecnologia disponibiliza, se faz necessário.  

3.1.7 Apropriação  

 

A forma como nos apropriamos das ferramentas disponíveis influencia 

diretamente na construção dos saberes e dos contextos, bem como da manutenção de 

alguns discursos transportados dos ambientes offline para ambientes online. A 

apropriação do meio online funciona como uma reorganização da comunicação entre os 

sujeitos de um ou mais meios sociais. Lemos (2013, p. 145) diz que “empiricamente, a 

internet é um espaço de agregações sociais múltiplas”. Para que essas agregações 

múltiplas se entendam é preciso que alguns padrões sejam estabelecidos nos ambientes 

online, ainda que esses padrões sejam muito mais flexíveis do que em conversações 

face-a-face. 

As apropriações vão desde o resgate de uma cultura oral (LEMOS, 2013), 

transformada em uma escrita oralizada (RECUERO, 2009), ao uso de ferramentas como 
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emoticons e memes para expressar sentimentos e opiniões, ou o afastamento de uma 

língua padrão e o estabelecimento do internetês. Fazem parte da apropriação a 

ressignificação ou a significação de ferramentas como o like (ferramenta curtir) do 

Facebook ou Instagram, a elaboração de vídeos para sites como o Youtube ou o 

Snapchat/InstaStories, até o significado de compartilhamentos de conteúdo em perfis 

pessoais e a caracterização de memes no uso das conversas, entre outros. A conversação 

na internet é uma forma de apropriação que tenta simular uma conversação face-a-face, 

o que contribui para a construção e reconstrução dos saberes e dos consequentes 

discursos. Saliés e Sheperd (2013) falam das modificações das relações humanas no uso 

material da língua, que alteram marcações sociopolíticas, identitárias e culturais.  Há, 

então, um afastamento da língua padrão, ainda que os discursos e as construções 

simbólicas em torno das falas sejam semelhantes das ditas face-a-face.  

Portanto, não há uma maneira correta de utilizar essas ferramentas, há uma 

apropriação social e discursiva, na qual as pessoas compreendem o discurso, formam os 

contextos e passam a utilizar esses padrões como parte de suas formas de se comunicar 

em rede. As pessoas são, então agentes, e não consumidoras de ferramentas estáticas. A 

internet permite que os sujeitos passem de uma referência à outra imediatamente 

(LEMOS, 2013), estabelecendo conexões entre as referências. Portanto, há certa 

autonomia na construção das informações que serão produzidas e disseminadas, ainda 

que a rede seja pensada a partir de uma construção de poder do próprio site de rede 

social – estou pensando aqui nos algoritmos que influenciam na visualização de 

conteúdo a depender do grupo em que cada sujeito está inserido nas redes. As 

apropriações das ferramentas podem ser complexas em razão do fluxo conversacional e 

dos sentidos de verdade dentro dos discursos que cada sujeito leva para o ambiente 

online. “Quanto maior o número de pessoas envolvidas na interação, mais complexa a 

questão” (CRYSTAL, 2013, p. 33).  

Quanto mais pessoas interagem em uma conversação, mais chances parte do 

discurso e dos contextos construídos têm de ser perdidos ou confundidos, também em 

função das apropriações que cada sujeito faz das ferramentas disponíveis naquele 

ambiente. Para que alguém consiga interagir plenamente em uma rede social é preciso 

que esta compreenda grande parte da estrutura estabelecida em torno desse ambiente 

conversacional.  
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Essas apropriações e formas de conduzir a conversação em meios online, 

levando em consideração os turnos, conversas síncronas e assíncronas, retomada de 

contexto e uma aparente invisibilidade das redes permite que discursos sejam 

propagados em diferentes plataformas, já que o espaço físico não é limitado. Como  os 

discursos são levados em consideração aqui como uma prática, uma construção de 

saberes, a internet e as redes sociais online são formadas por práticas em discursos e 

contextos diversificados, postos em uma única plataforma, o que permite que sejam 

identificados os padrões linguísticos, como tempos verbais, uso de pronomes, 

abreviações, apropriações de símbolos (como o curtir do Facebook e o like do Instagram 

e Twitter), que caracterizam tipos de discursos que podem ser violentos ou não, e as 

tentativas de quebras desses discursos por meio de outras apropriações pertinentes ao 

meio em que as conversações ocorrem.  

É possível perceber, pelos exemplos citados neste trabalho, e consequentemente 

nos que ainda serão citados, que os discursos de violência contra as mulheres são 

construídos sob a noção que os grupos sociais têm sobre a performatividade do gênero 

feminino. O conceito cunhado por Butler (2013) é fundamental para que se entenda que 

os comentários contendo violência sistêmico-simbólica na rede buscam padronizar 

comportamentos femininos, que quando fogem do que se espera causam desconforto e 

um discurso ainda mais violento. 

Cabe agora, com a compreensão do que são os sites de rede social, a apropriação 

das ferramentas para a interação, os turnos e pisos conversacionais, bem como questões 

como o capital social, laços sociais, visibilidade e a reconceituação ou não de alguns 

discursos em rede, conceituar também o que são as esferas públicas, esses espaços que 

permitem que a interação e a circulação do debate, do estabelecimento ou da ruptura de 

discursos ocorram.  

3.2 Esferas Públicas 

 

A esfera pública para Habermas (1997) serve como mediadora entre a sociedade e 

o Estado de forma democrática. Para o autor, ela serve de maneira que o público se 

organize socialmente para formar uma opinião pública que irá interferir diretamente nas 

decisões do Estado, por isso a necessidade de espaços de expressão, reunião e 

associação. O princípio básico para o início de uma opinião pública é que os sujeitos 
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podem e se comunicam irrestritamente sobre assuntos gerais que consideram ou 

consideraram relevantes em um dado momento.  

Em seu livro Direito e Democracia: entre facticidade e validade II, Habermas 

(1997), pensando a teoria da regulação de Wilkes, em que se estabelece uma integração 

de uma formação social que se fragmenta em sistemas funcionais autopoeticamente65 

autônomos, Habermas (1997, p. 57) desenvolve um modelo sociológico que fala da 

capacidade civil - da sociedade civil - em desenvolver impulsos pelas esferas públicas 

autônomas e capazes de introduzir, por ressonância, no sistema político, conflitos que 

existem na periferia.  

Mas, para desenvolver esse modelo sociológico, o autor precisou pensar de que 

maneira diferentes grupos sociais conseguem dar voz aos seus debates e como, dentro 

de uma sociedade estabelecida pelo poder simbólico, discursivo e estrutural – em que 

uns detêm mais poder do que outros – a esfera pública, a opinião e a sociedade civil 

conseguiriam coabitar com o poder do Estado.  

Então, a noção de público surgiu, para o autor, entre o final da Idade Média e 

início da Idade Moderna, com a ascensão do capitalismo, quando a burguesia66, 

tomando consciência da importância de seu status social, começa a se manifestar e a 

definir relações de poder dentro de espaços cada vez mais públicos. A ideia principal do 

surgimento da esfera pública era estabelecer uma relação entre Estado e sociedade, 

fazendo com que o Estado estivesse também submetido às vontades e necessidade do 

povo, dando poder ao povo para que este intermediasse com o Estado suas 

necessidades. E, após isso, fossem estabelecidos os micropoderes (FOUCAULT, 

2014b), que assegurariam os modelos normativos das formações sociais. 

Na visão habermasiana, a esfera pública seria esse espaço de ressonância entre 

sujeitos públicos e privados, com possibilidade de diálogo e conhecimento sobre os 

temas abordados, a fim de debaterem questões consideradas relevantes, o que culmina 

na opinião pública. Estabelecida a opinião pública, esta funciona como uma força por 

parte da sociedade civil, que pressiona os governos, na figura do Estado, para que estes 

atendam suas necessidades.  

                                                           
65 Teoria biológica que fala sobre a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios, como um 

sistema que constantemente se autoproduz e que desencadeia mudanças a partir da sua própria estrutura. 
66 Aqui a ideia está associada à noção de classe social.  
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Se para os gregos a política era vista como o fim mais elevado da vida humana, na 

modernidade a política passa a ser vista como uma função da sociedade, um instrumento 

que está à serviço dela (KRITSCH, 2010). A esfera social abrange, teoricamente, todos 

os membros de uma comunidade em que se coloca o Estado para trabalhar em prol dos 

seus objetivos. A sociedade civil, portanto, a sociedade dos cidadãos politicamente 

organizados, estabelece um ideal normativo de cidadãos livres e iguais, por meio de 

instituições como a família, a igreja, os movimentos sociais67 e se diferencia do Estado 

e passa a representar novas ordens de legitimação. 

A esfera pública é, portanto, não uma instituição, uma organização ou um sistema, 

isso porque ela não estabelece necessariamente uma hierarquia, com papeis e normas 

estruturais. “Ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis”, 

e pode ser descrita como “uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, 

tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas 

específicos (HABERMAS, 1997, p. 92). Ou seja, a esfera pública é oriunda de um agir 

comunicativo, em que os sujeitos compreendem as noções e códigos desse agir e que 

dentro de determinados espaços ajudam a construir discursos dependendo de suas 

interpretações e negociações de conversação. Assim, assuntos públicos são debatidos e 

formados, pelas práticas de saberes, por sujeitos privados e públicos. Para que isso 

aconteça todos os cidadãos precisam ter acesso à esfera pública. 

Se a esfera pública inicialmente deveria agir como um controle democrático das 

atividades do Estado, e se uma parte da esfera pública se forma a cada conversação em 

que pessoas privadas se juntam e formam um público (KRITSCH, 2010) esse público 

não é sujeito e nem se submete às burocracias. É apenas público, isso porque lida com 

matérias que são do interesse próprios ou gerais, sem que sejam coagidos 

explicitamente a isso. Os sujeitos se associam, se reúnem e se expressam livremente68.  

Para Habermas (1997), à esfera pública não basta identificar os problemas, é 

preciso problematizá-los a ponto de serem assumidos pelo espaço/sistema político. O 

autor acredita que a soberania do povo é importante para que se formem publicamente 

                                                           
67 Os Aparelhos Ideológicos (Althusser, 2008) que influenciam os micropoderes e as formações sociais. 
68 Como é o caso da internet e dos sites de redes sociais, como será visto nos próximos tópicos. 
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espaços para a argumentação, reflexão e o estabelecimento de discursos amplos, que 

permitam consensos. 

Habermas (1997, p. 97) acredita que “para preencher sua função, que consiste em 

captar e tematizar os problemas da sociedade como um todo, a esfera pública política 

tem que se formar a partir dos contextos comunicacionais das pessoas virtualmente 

atingidas”. Ou seja, o público dessa esfera é captado de uma totalidade de pessoas 

privadas. Por isso, o autor dirá que além da religião, da literatura e da arte, apenas a vida 

“privada” tem uma linguagem existencial em que se consegue equilibrar essas questões 

relevantes a ponto de serem externadas nas esferas públicas, isso porque “a esfera 

pública retira seus impulsos da assimilação privada de problemas sociais que 

repercutem nas biografias particulares” (HABERMAS, 1997, p. 98).  

Para o autor, a noção de privado e público só passou a ter uma efetiva aplicação 

com o surgimento do Estado Moderno. Ou seja, com a separação entre sociedade e 

Estado, sendo a família, os negócios e o trabalho, assuntos privados, e o Estado e a 

política, assuntos públicos. Daí a relação do caráter patriarcal, predominante na esfera 

íntima da família, em que o homem era o chefe e o que sustentava esse espaço, sendo o 

homem que também representava o espaço social, os interesses econômicos e políticos. 

Para o autor, essa esfera privada da família é relevante porque as pessoas começam a 

tomar noção de sua importância social e sua emancipação nesses espaços privados; e os 

homens eram os sujeitos que conseguiam transitar entre esses espaços. Com a posterior 

ascensão da burguesia, as noções de público e privado se alteram e a noção de que a 

esfera pública pode proporcionar, em outros espaços, novas pressões sobre o Estado, 

bem como o que caracteriza um espaço público e privado, vão se modificando 

continuamente. “O limiar entre esfera privada e esfera pública não é definido através de 

temas ou relações fixas, porém através de condições de comunicação modificadas” 

(HABERMAS, 1997, p. 98).  

Nas sociedades mais complexas, a esfera pública representa uma rede que se 

ramifica em diversas outras redes e que se sobrepõem umas às outras de acordo com os 

pontos de vista, os temas. Corresponde aos círculos sociais, que assumem a forma de 

esferas públicas mais ou menos especializadas, mas ainda acessíveis aos públicos 

leigos, como é o caso das esferas feministas, artísticas, científicas, entre outras 

(HABERMAS, 1997, p. 107).  
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Além disso, Habermas (1997) diz que essas esferas também se diferenciam em 

níveis, conforme a densidade da comunicação, do alcance da esfera e da complexidade 

organizacional destas, estabelecendo, portanto, três tipos de esfera pública. Primeiro, as 

esferas públicas episódicas, as dos encontros nas ruas, dos bares, dos cafés; segundo a 

esfera pública da presença organizada, que diz respeito aos teatros de rua, shows e 

concertos de rock, reuniões de partidos e congressos de igrejas; por último, a esfera 

pública abstrata, aquela produzida pela mídia, pelos meios de comunicação de massa, 

abarcando leitores, espectadores e ouvintes espalhados pelas formações sociais. Estas 

constituírem as esferas públicas parciais, formadas pela linguagem ordinária e que 

ajudam a compor a esfera pública geral.  

Por isso, o autor diferencia esfera pública geral de esfera pública política. A esfera 

pública, ajudando a formar conhecimento e desenvolver a opinião pública pelo uso da 

razão e do agir comunicativo, cria um espaço social, constituído por meio da linguagem 

e aberto a parceiros e parceiras potenciais, de diálogos presentes e futuros. Esse espaço 

social seria a esfera pública geral, enraizada no mundo da vida e com uma limitação de 

apenas influenciar as relações de poder, e não de fato interferir por meio de leis, como o 

Estado.  

Assim, embora os atores na esfera pública geral não possam exercer o 

poder, mas apenas exercer influência, como já ensinara Parsons, tal 

influência de uma opinião pública discursiva, constituída por meio das 

controvérsias públicas, pode, sim, mover algo. Estes influxos 

comunicativos formados na esfera pública geral, no interior do mundo 

da vida, são transmitidos, a partir de canais abertos à opinião pública, 

para a esfera pública política (isto é, ao parlamento), que é responsável 

por filtrar tais influxos e transmiti-los adiante nos processos de 

formação dos direitos positivos (ou da lei) (KRITSCH, 2010, p. 

337).69 

 

Então, a esfera pública política, ou esfera politicamente regulamentada, é aquela 

responsável por filtrar os influxos comunicativos que são formados na esfera pública 

geral e nas esferas públicas parciais e as passa aos processos de formação dos direitos 

ou as leis. Nesse estudo, meu foco principal é na esfera pública geral que, constitui, por 

meio do agir comunicativo e dos interesses gerais, pautas a serem debatidas e 

argumentadas nas esferas públicas virtuais. 

                                                           
69 Essa ideia de exercer influência também pode estar relacionada às ideias dos micropoderes de Foucault. 
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Aqui, levo em consideração a ideia de que a circulação de mensagens que recebem 

atenção e são levadas em consideração constituem, como disse Habermas (1997, p. 94), 

práticas comunicacionais que são seguidas em comum e que constituem uma dimensão 

de significado muito maior para a formação de uma opinião pública. As contribuições 

do agir comunicativo referentes a temas específicos se formam a partir das controvérsias 

de propostas, argumentos e informações que são elaboradas de maneira mais ou menos 

racional. Por isso, nessas esferas públicas há, geralmente, uma variação do nível 

discursivo e da qualidade do resultado desse agir comunicativo e, consequentemente, da 

formação de uma possível opinião pública.  

Se as esferas públicas forem pensadas com base na noção do espaço como uma 

prática social, como “um construto social que resulta de uma série de colonizações 

temporárias problemáticas que dividem e conectam as coisas em diferentes tipos de 

coletivos” (SCHEIFER, 2015, p. 01), entendo que, portanto, os sujeitos produzem e 

habitam diferentes espaços. Ou seja, assim como inicialmente também surgem as 

esferas públicas, o espaço surge da própria estrutura social e discursiva, das formações 

sociais, estando, esses espaços, privados e públicos, conectados, principalmente, pelo 

discurso.  

Para Scheifer (2015, p.02) “o espaço é um produto social sempre em processo”. 

Esse processo de formação e reformulação do espaço denota que ele não apenas é 

relevante para, de certa maneira, abrigar as interações sociais, mas sim para ajudar a 

estabelece-las. Isso seja pela apropriação dos sujeitos com as ferramentas que lhes são 

dadas – como os sites de rede social e suas ferramentas arquitetadas – seja pelo 

estabelecimento de uma linguagem própria, que cria um espaço não tangível ou 

delimitado funcionalmente, mas em um tempo específico. Essas ideias, segundo a 

autora, vão ao encontro do que fala Mondada (2008), para quem o espaço pode ser 

compreendido tanto em sua materialidade quanto no processo interacional.  O espaço é 

construído e modificado pelas práticas sociais – bem como as próprias noções do que 

podem ser consideradas esferas públicas e privadas, conforme fala Habermas (1997) - e, 

conforme as ideias já trabalhadas de Foucault (2014a), pelas práticas e saberes que 

formam discursos. 

Sendo o espaço uma prática, ele se constitui pela presença de determinadas 

práticas de saberes em determinados espaços, em algumas esferas que vão se 

constituindo por essas práticas. É o que acontece com os discursos feministas, de 
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negociação e questionamento das violências contra as mulheres, de ressignificar e 

desconstruir para além da linguagem, o espaço em que essa linguagem é exercida, 

expressa. Essa ressignificação trabalha o poder discursivo (FOUCAULT, 2014b) por 

meio de negociações.   

Portanto, a noção de espaço vai depender de uma rede de relações para existir, 

que vão sendo construídas e negociadas, assim como a noção de público e privado, de 

esferas públicas gerais e esferas públicas políticas. Apesar de também ser uma 

compreensão particular, os espaços só serão construídos e percebidos a partir do 

momento em que, pelo agir comunicativo e tomada de posição esses sujeitos são 

percebidos ou reconhecidos por determinado grupo ali estabelecido (BUZATO, 2007).  

Quando as práticas de saberes e os discursos simbolizam e marcam uma esfera 

pública, esta se torna um lugar, um espaço. E o espaço onde essas práticas se ancoram é 

tão relevante quanto aquilo que é construído pelo discurso. Quando um grupo de 

pessoas estabelece trocas conversacionais que fazem sentido, cria-se um espaço de 

representação, uma esfera pública, subdividia em outras diversas esferas – se pensarmos 

nos sites de rede social – que permitem a visualização de diferentes redes ao mesmo 

tempo, em um mesmo espaço de uma postagem, por exemplo. 

Os espaços e esferas públicas são, portanto, formados por rompimentos, por 

deslocamentos de redes que se organizam e se reorganizam por laços fortes ou fracos, e 

que vão se deslocando com e por outros discursos. E formam novas redes porque são 

dinâmicos. E são dinâmicas tanto as organizações de pessoas quanto de tecnologias. A 

chave para essa noção das esferas públicas com base na noção de um espaço enquanto 

prática social são as interações. As esferas públicas vão se constituir por pessoas, 

tecnologias – e suas ferramentas – e discursos, que permitirão a organização da rede e 

dos espaços. Isso pensando nos sites de rede social, em que se estabelece a possibilidade 

da formação de redes, mas que só de fato acontecem pela interação. A interação não 

mantém os espaços, mas sim os criam.  

A ideia aqui trabalhada é que a esfera pública é construída enquanto o conteúdo 

é divulgado, distribuído ou produzido, indo ao encontro do que disse Lemos (2009, 

p.19), sobre a produção de sentido ser realizada coletiva e cooperativamente. Por isso 

haverá diferentes espaços dentro de espaços, já que haverá múltiplas esferas públicas. 
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3.2.1 A esfera pública e seus momentos 

 

Na perspectiva de Habermas (1997) a noção de esfera pública passa por três 

momentos. O primeiro corresponde aos interesses privados da nobreza em relação à 

construção da esfera pública; depois, o estabelecimento da esfera pública burguesa, em 

que a racionalidade e reflexão sobre os interesses da própria burguesia são os 

parâmetros para construção da esfera pública; por último, a interpenetração entre 

interesses privados e públicos, sendo os interesses privados daqueles que têm influência 

ou detêm os meios de comunicação de massa (VENTURELLI, 2010, p. 38). 

A partir das formações das sociedades burguesas europeias nos séculos XVII e 

XVIII, começa-se a pensar a noção de esfera pública a relacionando a seus espaços 

privados, constituídos principalmente por homens70, leitores, politizados e com 

educação formal, que se aglutinam na volta de jornais e periódicos. Estes começam a 

crer que, por sua autonomia, poder aquisitivo e pressão econômica poderiam sair de 

seus espaços privados e pressionarem o Estado para que este atendesse seus interesses 

privados, tornando-os públicos. E esse poder público acaba se tornando um opositor 

para quem estava subordinado a ele. A burguesia era a opositora do Estado porque se 

considerava como um grupo de pessoas excluídas do poder público. Isso se torna ainda 

mais possível quando os meios de comunicação de massa começam a surgir e a 

imprensa livre acaba nas mãos dessa esfera pública burguesa.  

Aí a totalidade da esfera pública se diferencia porque a imprensa passa a operar 

como mediadora entre os públicos privados e os públicos públicos, bem como aos 

interesses econômicos e políticos de governos. Com a difusão da imprensa e da 

propaganda, a burguesia, ainda que detentora desses meios, perde a exclusividade social 

porque os fluxos comunicacionais se alteram e os conflitos que permaneciam na esfera 

privada começam a entrar na esfera pública71. “E a esfera pública, que agora precisa 

mediar essas demandas, torna-se um campo para a competição entre interesses 

                                                           
70 Em relação às noções de esferas públicas e privadas, eram os homens burgueses que tomavam uma 

posição em suas esferas privadas e que, consequentemente ocupavam as esferas públicas, em bares, cafés 

e centros de reuniões, enquanto que as mulheres continuavam em seus “lugares de mulher”, sem a tomada 

de posição plena enquanto cidadãs.  
71 Essa perda da exclusividade social pode ser mais identificada hoje, com a internet e os modos de 

conversação que oportunizam que se extrapole diferentes contextos sociais e discursivos. 
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organizados, nas formas mais grotescas de confrontação violenta” (KRITSCH, 2010, p. 

327).  

 E aí surgem as corporações, os sindicatos, as instituições. A sociedade civil 

começa a ser organizar e a se configurar não mais como figuras individuais e 

autônomas, mas por meio de instituições, por meio de discursos institucionalizados, ao 

que Habermas (1997) chamou de sociedade civil. Se antes a esfera pública surgia da 

própria estrutura social e discursiva das formações sociais, nesse momento ela passa a 

ser produzida, estipulada.  

Hoje, a sociedade civil – diferente da sociedade burguesa – se divide entre 

movimentos, organizações e associações, que aparecem mais ou menos 

espontaneamente, que captam os problemas e questões sociais nos âmbitos de esferas 

privadas e transmitem esses problemas para a esfera pública política. Ou seja, 

estabelecem-se discursos a partir de um quadro de esferas públicas organizadas, que 

afloram da esfera privada e que procuram interpretações públicas para seus interesses. É 

por isso que para Habermas (1997), os canais de comunicação da esfera pública estão 

diretamente conectados às esferas privadas. Passa-se de um público de pessoas privadas 

interagindo individualmente para um público de pessoas privadas organizadas.  

Para o autor, as esferas públicas e privadas se diferenciam, portanto, não pelos 

temas abordados ou pelas relações já demarcadas (KRITSCH, 2010), mas sim por causa 

das condições de comunicação, que são alteradas e que permitem, ou não, o acesso a 

uma esfera e outra. Nesse momento a luta por influência se dá dentro das esferas 

públicas, isso porque o público de sujeitos privados, que simbolicamente ou 

efetivamente faz parte dessa sociedade civil, precisa ser convencido sobre temas que 

este julga interessantes por sujeitos que nem sempre necessitam comprovar suas 

competências ou dar explicações sobre isso. 

Habermas (1997) fala da teoria social do pluralismo, em que todos os atores 

sociais têm quase as mesmas chances de influenciar nos processos de decisão 

considerados importantes a eles, mas que quando essas ideias não correspondem a uma 

totalidade, mas sim a interesses simétricos, burgueses e/ou de instituições privadas com 

interesses na influência, na formação de opiniões públicas, o princípio do pluralismo 

precisa ser revisitado.  Se os grupos de interesse são seletivos, a luta pelo poder pode se 

desenrolar apenas entre elites, porque os sujeitos coletivos não têm o mesmo peso nas 
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formações sociais. “Nasce aqui a imagem de um sistema de administração relativamente 

independente da sociedade, que consegue a necessária lealdade das massas e determina 

de forma mais ou menos própria, as funções e fins políticos” (HABERMAS, 1997, p. 

60-61). 

Este estabelecimento de instituições, meios de comunicação de massa, 

organizações e outros, pode tirar dos sujeitos a oportunidade maior de racionalização e 

argumentação porque este se associa a instituições e grupos que já fazem esse serviço 

por ele, ou seja, ele tira o poder simbólico do Estado, dá a outra instituição, mas nem 

sempre ele pode efetivamente participar desse agir comunicativo a ponto de estabelecer 

um uso argumentativo da linguagem, um discurso.  

 Preciso ressaltar, então, que a esfera pública diz respeito aos debates de 

sociedades em rede (RECUERO, 2015, p. 160), com a formação da opinião pública, o 

acesso a todos os cidadãos dessas esferas públicas, a chance de discussão e debate sobre 

assuntos considerados relevantes e/ou de interesse e o próprio debate das regras que 

gerenciam as relações. Devo, agora, explicitar o que é a opinião pública, o caminho para 

uma autêntica esfera pública. 

3.2.2 Esferas públicas e opinião pública 

 

Como busquei esclarecer no tópico anterior, o conceito de opinião pública está 

diretamente relacionado às esferas públicas dentro da teoria habermasiana, pois, para 

que haja na visão de Habermas (1997), uma autêntica esfera pública, é preciso que além 

das chances plenas de debate, de racionalização e argumentação, os sujeitos dessas 

esferas construam além de um agir comunicativo, um uso argumentativo da linguagem 

na qual seja formada uma opinião pública que leve a uma tomada de decisões. “Uma 

vontade individual ou de grupos não pode ser imposta, por isto, as vontades individuais 

precisam ser transformadas em uma vontade geral” (VENTURELLI, 2010, p. 49). 

São nos espaços sociais onde questões consideradas relevantes são debatidas, 

refutadas e produzidas, que a opinião pública se forma. A opinião pública é uma noção 

imaginária, constituída pelas relações de poder e na construção discursiva que 

estabelece noções de verdade, opiniões e discursos propriamente ditos. Habermas 

(1997) salienta que a opinião pública não é representativa em questões estatísticas, ou 
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seja, ela não funciona como pesquisas de opinião. Isso porque, sendo parte e sendo 

constituída pela esfera pública, os temas e tomadas de posição dos sujeitos vão 

depender de como esses discursos surgem. Bem como que esferas e quais as tomadas de 

posição pró e contra as informações ou argumentos ali debatidos existem. Há, então, um 

questionamento sobre a qualidade dessa opinião pública levando-se em consideração a 

variação do nível discursivo estabelecido entre os sujeitos durante o agir comunicativo.  

Para Sena (2007, p. 270)  

a opinião corresponde sempre a um juízo formulado a respeito de 

qualquer facto e a sua dimensão pública surge quando essa opinião é 

partilhada com um vasto número de indivíduos a tal ponto que, a 

observação emitida poderia ser de qualquer um deles (...) É quase uma 

força abstracta que nenhuma constituição prevê de forma 

institucionalizada, mas cuja expressão constitui o fundamento 

implícito de todas as democracias72. 

É claro que se trata de uma formulação simples acerca da ideia de opinião pública, 

mas busca-se a compreensão acerca do conceito a partir da noção de que é pelo embate 

discursivo que as opiniões são expressas por meio de argumentos e que, pela interação e 

o espaço social, que proporciona a conversação entre sujeitos, e que a opinião pública 

pode ser estabelecida. Essa opinião formulada pode ser momentânea ou pode se 

perpetuar em discursos que estabelecem novas relações de poder. A história da opinião 

pública surge, conforme a teoria habermasiana, por meio de canais de comunicação que 

passam desde a praça na Grécia Antiga, o teatro em Roma, os sermões das igrejas, os 

encontros em baladas, os jornais, periódicos, cinema, rádio, televisão e hoje, a internet.  

Entretanto, a exemplo da sociedade burguesa, a opinião pública se relaciona com a 

ascensão da classe média (SENA, 2007, p. 272), o desenvolvimento de instituições 

democráticas e o aumento das taxas de alfabetização, do letramento, e do lugar que os 

meios de comunicação começaram a ocupar nas formações sociais. Pensando na teoria 

de Hobbes (2014), em que os sujeitos tiram vantagem da vida em sociedade, esses 

sujeitos ajudam a construir essas esferas e opiniões públicas porque tiram vantagem 

delas enquanto organizações coletivas. Por isso há a integração, nas esferas públicas 

gerais e parciais, de uma junção dita espontânea do agrupamento coletivo. Isso pode ser 

observado em comunidades e grupos virtuais, em que há uma tomada de posição no 

                                                           
72 Há aqui uma relação com o sentido de verdade estipulado e que cria uma realidade daquilo que é 

discursivamente aceitável e tratado como real (Foucault, 2014a). 
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sentido de escolher interagir e estabelecer práticas e formações discursivas com os 

demais sujeitos. 

Em relação à importância dos meios de comunicação de massa para a 

representação e formulação de opiniões públicas, com a massificação e as conquistas 

industriais a imprensa começou a ser vista não apenas como oportunidade de 

estabelecimento de opinião por parte da burguesia, mas também como uma mercadoria 

com poder de influenciar outras esferas públicas e privadas, estabelecendo um poder 

dominante e simbólico. Ou seja, a opinião pública se mantinha, inicialmente, fora das 

organizações institucionalizadas, da sociedade civil e à margem da esfera pública 

política, nas mãos dos grupos dominantes, já que à massa cabia aceitar os 

acontecimentos e argumentos sem necessariamente participar deles.  

Essa ideia se liquefaz com o passar do tempo na medida em que os sujeitos vão 

tomando consciência de suas participações nas formações sociais, da violência 

sistêmico-simbólica estabelecida às pessoas e promovida estruturalmente pelos micro e 

macro-poderes, bem como quando o debate de ideias se torna mais semelhante, com um 

embate discursivo mais democrático e – aparentemente – igual, com o declínio da 

burguesia e a presença da massa73.  

A opinião pública passa, bem como a esfera pública, por essa noção de que as 

formas de se comunicar e a ampliação da democracia de massa proporcionam um debate 

maior, o que admite a noção de opinião pública como um processo. “É com a 

democracia de massa que o público perde a sua exclusividade e a sua coerência sócio-

discursiva é afastada à medida que cidadãos menos instruídos entram em cena e formam 

um todo heterogêneo” (SENA, 2007, p. 289). Ou seja, cria-se a oportunidade de 

amplitude do debate e argumentação porque as formas de comunicar se ampliam, bem 

como os interesses de diferentes grupos sociais. 

O público então se fragmenta e as esferas se ampliam para além das noções de 

classe e privilégios estabelecidos pelo poder de grupos que se colocam discursiva e 

                                                           
73Sena (2007) trabalha com a diferenciação de massa e público a partir das visões de Vicent Price e 

Gabriel Tarde. Para eles, o público seria uma organização coletiva e livre que se desenvolve para debater 

em torno de um assunto, enquanto que a massa apenas reduz a atenção a alguma coisa que importa e que 

traz apenas respostas idiossincráticas, maneiras de ver próprias de cada pessoa. Para os autores a 

amplificação da massa alarga o conceito de opinião pública, mas modifica os padrões de relacionamento 

entre os sujeitos. Os termos correspondem, portanto, às adaptações sociais a partir dos novos meios de 

comunicação de massa. 
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hierarquicamente acima dos outros, estabelecendo a violência sistêmico-simbólica. A 

comunicação de massa e a expansão mais ou menos autônoma de novas formas de 

comunicar e conversar funciona como uma prática de micropoder, dando a chance de 

vontades individuais se transformarem em vontades gerais. 

A opinião pública, portanto, não funciona apenas como uma soma de opiniões que 

estabelecem uma massa difusa de discursos. Tem a ver com perceber as dimensões de 

significados colocados pelo debate e argumentação por meio de um processo de 

persuasão e oportunidade nas esferas públicas. E isso tem a ver justamente com esses 

espaços sociais e com as formas de comunicar que vão se alterando e se 

complexificando na medida em que os interesses também se tornam mais complexos e 

diversos, já que a informação passa a ter uma função pública, que reconhece que a 

sociedade tem direitos à participação nesse processo informativo-comunicativo (SENA, 

2007).  

Se as opiniões públicas e as trocas se tornam mais complexas pelos diferentes 

espaços e oportunidades de relações e trocas discursivas, como os espaços públicos e as 

esferas e opiniões circulam e são compreendidas em um espaço como a internet e os 

sites de rede social? No próximo tópico abordo a perspectiva dos sites de rede social 

como esferas e espaços públicos e como os discursos podem circular nesses espaços.  

3.3 Internet, sites de rede social e as esferas públicas múltiplas 

 

Pensando na ideia habermasiana de que as esferas públicas devem se formar em 

espaços democráticos, sem a interferência de modelos estatais ou necessariamente 

comandados por um poder do Estado, a internet oportuniza que esses espaços sejam 

criados a partir da interação voluntária dos sujeitos que constituem esses espaços, como 

os sites de rede social. A internet seria, por si, uma noção plena de esfera pública. 

Diferentemente dos meios de comunicação de massa – como jornais, revistas ou 

rádio – em que um conteúdo produzido é espalhado a todas as pessoas de maneira 

uniforme e sem que necessariamente essas pessoas interajam promovam um debate de 

ideias – porque na mídia de massa o público é de certa maneira representado, e não 

produzido (BASTOS, 2011) – na internet, na mídia social virtual, as pessoas além de 

consumirem conteúdo de seu interesse também podem se comunicar, estabelecendo uma 
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via de mão-dupla nesse agir comunicativo. Ou seja, “as mídias de massa são mídias de 

informação. As novas mídias de função pós-massiva74 são mídias de comunicação, de 

diálogo, de conversação” (LEMOS, 2009, p. 02). Os meios massivos ainda constituem 

parte extremamente importante e poderosa dos meios comunicacionais, mas neste 

momento outras esferas surgem, porque a emissão e a própria conversação sobre o que é 

emitido, apesar de ainda serem controladas, seja por algoritmos, seja pela 

disponibilidade de ferramentas, são menos controladas do que anteriormente.  

As pessoas interagem e interferem no conteúdo sobre o que está sendo propagado 

e escolhem se irão se engajar nesse processo comunicacional, interferindo também no 

alcance que ele pode ter em uma rede. O impacto desse processo comunicacional é 

diferente nesses espaços online porque as esferas públicas podem ser mais amplas, 

perenes ou não, buscáveis e recontextualizadas de inúmeras maneiras, em razão da 

própria estrutura da web e, mais especificamente, nos sites de rede social.  

Levando em consideração que a esfera pública não é uma instituição ou 

organização e que pode não possuir uma hierarquia plena, com papeis previamente 

estipulados, as opiniões se disseminam, tanto offline quanto online, dentro de sistemas 

que são formados pelas próprias interações. Se antes as posições dos sujeitos eram 

fixadas – sua posição de recepção da informação e chance de participar do agir 

comunicativo – assim como o seu contexto, com a internet os canais de comunicação, 

distribuição e debate de informações se modifica. A posição dos sujeitos e as condições 

de percepção, elaboração e recepção de discursos também (BASTOS, 2011). Nilza Sena 

(2007) vê a internet como um espaço simbólico, em que o público é extremamente vasto 

e heterogêneo e é justamente por isso que há diferentes mensagens, signos, apropriações 

e formas de comunicar (BASTOS, 2011) em plataformas que se retroalimentam e que 

proporcionam a formação dessas esferas públicas por meio de espaços virtuais e 

simbólicos. 

Mas como estou pensando a(s) esfera(s) pública(s) na internet e, mais 

especificamente, nos sites de rede social? Se nos espaços offline as esferas públicas 

                                                           
74 Lemos (2009) chama de pós-massivo o novo sistema todos-todos, em que há um novo formato de 

consumo de produção e circulação de informação, no qual a conexão planetária, junto à colaboração de 

conteúdos de pessoas reconfigura o sistema infocomunicacional em que a conversação e as trocas 

informacionais acontecem no seio da própria produção, com indivíduos coletivos e individuais. “Esta é a 

nova esfera conversacional pós-massiva” (LEMOS, 2009, p. 02).  
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eram facilmente identificadas, e muitas vezes evidenciadas pelas instituições da 

sociedade civil, em ambientes online não há uma esfera pública isolada (BARROS; 

SAMPAIO, 2010), mas sim esferas múltiplas, em que a organização do espaço social se 

dá pelos interagentes. Ou seja, a interação é chave para a existência fixa ou momentânea 

de espaços e esferas públicas nos espaços online. 

As esferas públicas existem na internet porque há espaços públicos virtuais nos 

quais os sujeitos interagem, escolhem interagir e formam espaços de debate e/ou 

opinião. Há, na internet, espaços públicos que formam bolhas de interação, que 

culminam em esferas públicas. Bastos (2011) trabalha com a ideia da matrix digital 

(media matrix) de Niels Finnemann, em que a ideia de matrix ajudaria a compreender 

uma constelação de mídias existentes hoje, sendo a internet uma matrix mediática 

digital, com diferentes formas de comunicar. Sua ideia é a de saturação de redes dentro 

de redes, ou, como estou chamando aqui, esferas públicas dentro de esferas públicas. 

Para Bastos (2010) há uma supercirculação de dados que se alteram em visibilidade, ao 

que o autor usa a metáfora de cebola digital para explicitar sua ideia. Essas redes na 

internet funcionam como aneis em expansão progressiva, ou seja, aneis individuais 

ligados a aneis maiores e menores, formando o que ele chama de “continuum integrado 

de meios digitais”. Daí a super circulação de dados, quando assuntos são replicados em 

diferentes redes com diferentes graus de visibilidade e interação. 

 Esse continuum não é hierárquico, então, cada rede, esfera ou sujeito tem a 

possibilidade de desempenhar funções abrangentes dentro de um sistema, porque a 

estrutura não é fixa. Há sempre deslocamentos discursivos e focos de interação, fazendo 

com que os conteúdos de interesse dos sujeitos sejam irradiados dentro dos aneis. Ou 

seja, o tipo de conteúdo a ser debatido, opinado e formado nas esferas públicas na 

internet vai depender da retroalimentação que os próprios interagentes promoverão. 

Caso as informações não ecoem nos aneis inferiores da cebola estas ficam perdidas e 

não ganham tanta visibilidade. Daí a importância do papel conversacional, opinativo e 

de propagação dos usuários e usuárias nas esferas públicas na internet, porque são eles e 

elas que tornam conteúdos visíveis e amparam a discutibilidade na rede (BARROS; 

SAMPAIO, 2010, p. 97). 

Como exemplo para ilustrar esse continuum digital trago aqui uma notícia que se 

espalhou a partir da divulgação de um perfil pessoal no Facebook e que foi sendo 
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retroalimentado por meio dos sujeitos que interagiram na postagem inicial, na postagem 

feita no perfil pessoal e nas postagens subsequentes que relataram o caso.  

No final de Outubro uma Santa Casa de uma cidade gaúcha postou a imagem 

abaixo (figura 7) em ‘homenagem’ ao Dia do Ginecologista, em um perfil tratado como 

o perfil oficial da Instituição. A figura, de uma mulher de pernas abertas preparada para 

um exame ginecológico, trazia os seguintes dizeres “Sabemos que são estritamente 

profissionais, mas mesmo assim nós invejamos vocês”. A postagem, que trazia uma 

peça de 2012 desenvolvida por uma agência de publicidade - e na época já reprovada - 

naturaliza a violência sistêmico-simbólica contra as mulheres porque trata como normal 

o fato de o corpo das mulheres servirem ao prazer visual de homens (ginecologistas), 

sendo vistas como meros objetos. Nessa postagem a performatividade construída coloca 

as mulheres em uma posição de silenciamento frente à sociedade, em que mesmo 

quando vai tratar de sua saúde, ainda há o assédio e a naturalização do humor para 

caracterizar a violência discursiva.  

 

 

Figura 7 - Postagem sobre o Dia do Ginecologista publicada por uma Instituição de Saúde do Rio 

Grande do Sul 

 

Percebendo isso, foi-se feita a postagem da figura 8 (oito- abaixo), no perfil 

pessoal da usuária, relatando o acontecido. A partir daí o continuum digital pôde ser 

percebido. Além dos sujeitos começarem a interagir com a usuária que postou a 
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imagem, houve compartilhamentos, interação na postagem original da Instituição e os 

veículos comunicacionais começaram a divulgar o ocorrido em suas páginas no 

Facebook. Conforme figura 9 (nove), veículos como Veja, Catraca Livre, O Sul, Diário 

Popular, Revista Fórum, Huffpost Brasil, Correio Braziliense e Jornal Opção, entre 

outros, retroalimentaram a discussão no site de rede social e em outras plataformas na 

internet, como os próprios sites desses veículos, formando múltiplas esferas públicas.  

 

Figura 8 - publicação em perfil pessoa sobre a postagem da Instituição de Saúde 
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Figura 9 - múltiplas esferas públicas se formam na rede em um continuum digital 

Com esferas múltiplas dentro de redes diversas, os sites de rede social propiciam 

uma aparente liberdade de circulação de múltiplos discursos. Rodrigues (2010) fala das 

relações sociais desses “não-lugares” virtuais que atuam como espaços cognitivos e 

sociais, com locais para trocas de informações em que as pessoas estão sujeitas a 

influências maiores, isso porque os agentes filtradores de reflexividade e qualidade do 

discurso não são tão efetivos quanto aqueles regulamentadores do discurso, como o 

Estado. Com as noções de tempo e espaço modificadas há uma facilidade das relações e 

das ligações sociais, ou seja, novas ligações sociais, ainda que momentâneas, podem 

ajudar a formar diferentes esferas e opiniões públicas.  

Portanto, teoricamente “as relações sociais vão assumir as características do meio, 

vão ser mais interativas, mais híbridas” (RODRIGUES, 2010, p. 09). Com tantas esferas 

públicas existentes nos sites de rede social, Barros e Sampaio (2010) acreditam que há 

uma possibilidade de maiores e mais amplas trocas argumentativas. Os autores levantam 
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a questão trabalhada por Dean (2001), em que a autora fala sobre o conceito de 

sociedade civil ser diferente nos espaços online, porque inicialmente a esfera pública 

fora do ambiente online tende a limitar as discussões entre pessoas que se respeitam, já 

na internet essas trocas são mais desiguais, o que pode gerar um conflito conversacional 

maior. Há desigualdades, há exclusões e competições e, justamente por isso, a noção de 

sociedade civil se torna mais confusa. A internet e os sites de rede social são encarados 

como possibilidade de formação de espaços públicos capazes de persuadir 

discursivamente diferentes grupos sociais, ainda que a qualidade do debate seja 

questionável. Para Lemos (2009), apesar da qualidade da conversação poder ser 

questionada, é necessário atentar para essas novas dinâmicas sociais. 

Apesar de a qualidade do debate poder e dever ser questionada e analisada nesses 

espaços que se formam, o que as redes proporcionam está no caráter da 

complementariedade, portanto “ela deve ser vista como um espaço adicional de 

deliberação pública, não necessariamente institucionalizada, mas com liberdade o 

suficiente para permitir uma formação espontânea de opiniões” (BARROS; SAMPAIO, 

2010, p. 93). É por isso que para autores como Buchstein (1997), a internet, enquanto 

vista como esfera pública, serve mais como formação da opinião pública, de tomada de 

posição, do que no nível de tomada de decisão. Mas o discurso que circula nesses 

espaços e uma possível formação de opinião pública pode, de certa maneira, influenciar 

em futuras tomadas de decisões posteriores, isso porque “essa seria uma das funções da 

conversação: para além do banal e da distração, alimentar as opiniões e a ação política” 

(LEMOS, 2009, p. 15). 

O interessante da internet com suas múltiplas esferas públicas é a interconexão dos 

públicos e das esferas75. Digo isso porque ainda que, por exemplo, haja autonomia dos 

sujeitos para que estes criem discursivamente suas próprias esferas públicas de 

interesses específicos, essas esferas se misturam a outras, mais ou menos 

institucionalizadas, como os veículos oficiais de comunicação, sujeitos com alto capital 

social na rede, grupos onde o dissenso impera ou grupos que estão de fato envolvidos na 

construção de saberes e debate de ideias.  

 

                                                           
75 A retroalimentação do continuum digital por meio da visibilidade e da conexão dos sujeitos em redes. 
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Uma discussão pode ser iniciada por um veículo noticioso de massa e 

ganhar repercussão na internet ou um movimento de discussão on-line 

pode repercutir nas mídias de massa. O intercâmbio é dinâmico e 

contínuo, apresentando uma tendência significativa de fortalecimento 

da discussão (BARROS; SAMPAIO, 2010, p. 96-97).  

Essa ideia corrobora o conceito de retroalimentação e o continuum digital de 

media na forma de cebola, de Bastos (2010), em que as informações ecoam nesses 

espaços digitais.  

Se as esferas públicas na internet e nos sites de rede social proporcionam 

diferentes tomadas de opiniões no sentido de participarem ou não dessas esferas, 

ajudando-as a serem formadas, com a visibilidade proporcionada pelas ferramentas é 

possível perceber o movimento dos sujeitos em optarem pela conversação ou não, o 

quanto estão engajados em determinada conversação. Porque com as novas formas de 

sociabilidade, as esferas públicas têm, sim, novas possibilidades de trocas por meio da 

participação e da legitimação ou não de certos discursos. É por isso que no Facebook há 

uma pluralização e possibilidades muito grandes de formações de inúmeras e 

incontáveis esferas públicas, pelas características das próprias ferramentas e pelas 

possibilidades de apropriação que os sujeitos fazem nos momentos da interação. No 

próximo tópico trato dessas diferentes esferas públicas e múltiplas existentes no 

Facebook, buscando categorizar rapidamente algumas delas e justificando o que está 

sendo entendido aqui como possíveis esferas de conversação.  

3.3.1 Esferas públicas múltiplas no Facebook 

 

Se antes as esferas públicas eram limitadas a espaços físicos, mais 

institucionalizados, nos quais um grupo mais específico de pessoas tinha acesso e 

influência precisa sobre as opiniões gerais, estabelecendo discursos que se fortificaram 

nas formações sociais – principalmente opiniões e discursos atribuídos aos homens – a 

internet possibilitou uma aparente democratização de tomada de posições e agir 

comunicativo. Isso no sentido de possibilitar que diferentes grupos sociais, com 

diferentes discursos, pudessem circular virtualmente e, ao se apropriarem das 

ferramentas disponibilizadas pela internet e, mais precisamente pelos sites de rede 

social, suas opiniões fossem visualizadas, seu capital social fosse influente o suficiente 

– ainda que temporariamente – para que um debate fosse gerado, independente desses 
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sujeitos serem criadores de conteúdo ou estarem debatendo sobre um conteúdo 

produzido76. 

Por isso, no tópico anterior ressaltei a relevância da conversação nesses espaços 

públicos. Porque, sem a conversação, sem a possibilidade dela e de sua abertura, o 

princípio de esfera pública colocado por Habermas (1997) não faz sentido, já que para o 

autor a esfera funciona como uma rede para a comunicação de conteúdos e tomada de 

opiniões e posições, em que, a partir dos fluxos comunicacionais, é possível se ter uma 

noção dos discursos que circulam nesses ambientes. Com a internet e os sites de rede 

social, as pessoas têm muitas oportunidades de ‘falarem’, de exporem opiniões e 

discorrerem sobre os temas mais variados e que podem, em menor ou maior grau, 

influenciar as formações sociais atuais. Por isso, não temos noção da amplitude da rede 

e do conjunto virtual (RODRIGUES, 2010), já que cada esfera pública tem 

determinados discursos, saberes e alcance limitado dentro das próprias redes.  

Os códigos de sociabilidade se modificam e, enquanto antes as pessoas podiam 

participar de diferentes esferas públicas, mas em diferentes tempos, hoje podemos 

participar de diferentes esferas públicas ao mesmo tempo, influenciando opiniões e 

debatendo sobre diferentes aspectos e temas, de maneira síncrona e múltipla. “Assim, 

surgiram novos lugares de comunicação e de trocas de experiências. As formas de 

representar e interagir com o mundo alteraram-se e a tecnologia pode afectar o registro 

da memória colectiva social” (RODRIGUES, 2010, p. 19). Então, essas novas formas 

de sociabilidade permitem que as esferas sejam ampliadas e que novas possibilidades de 

trocas conversacionais sejam estabelecidas por meio da participação e legitimação ou 

não de certos discursos. 

Com as interações digitais há a possibilidade de potencialização das conversações, 

mais descentralizadas, mas, talvez, mais participativas. “Emerge uma cultura das mídias 

mais conversacional que informacional, já que a troca se dá mais próxima do diálogo do 

que da recepção. Ainda precisamos qualificar essa conversação, mas a “forma é 

formante”” (LEMOS, 2009, p. 03-04). Para o autor, a conversação é inerente a esse 

novo sistema, já que as mídias de massa até estimulavam a conversação, mas de 

maneira indireta, ligada a interesses de grandes corporações e, por isso, limitada –

                                                           
76 Levando-se em conta que esse debate também gera conteúdo na rede. 
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porque primeiro haveria o consumo da informação e depois a conversação em espaços 

específicos. Já nos sites de rede social como o Facebook, onde se produz e se consome 

conteúdo, a ideia não é apenas consumir o conteúdo que é dado para que depois se 

estabeleça uma conversação, como em uma estrutura clássica da esfera pública. A ideia 

é que a esfera pública se construa ali mesmo, enquanto o conteúdo é divulgado ou 

enquanto está sendo produzido e distribuído. 

 Para Lemos (2009, p. 04) há uma convocação de uma esfera social pública 

baseada na conversação, na partilha das ideias, das informações e no diálogo 

estabelecido entre os laços sociais formados. É por isso que esses espaços são muito 

mais do que troca e disseminação de informações, são ambientes conversacionais que 

denotam características discursivas e formações de saberes de uma ou muitas formações 

sociais. Logo, 

não é a primeira vez, certamente, mas podemos agora produzir sentido 

coletivamente, cooperativamente, no jogo das subjetividades abertas 

ao outro, para além das querelas identitárias, das fronteiras, das 

culturas, das religiões e dos territórios. Mas há aqui ainda e sempre 

uma utopia. Se houver alguma possibilidade de ampliação da esfera 

pública, ela se dará na produção aberta e coletiva dos sentidos, na 

esfera da conversação planetária (LEMOS, 2009, p. 19). 

Pensando nessa produção aberta e coletiva de sentido, estou defendendo aqui a 

ideia de que os sites de rede social, especificamente o Facebook, possui inúmeras 

esferas públicas múltiplas e temporárias, em que grupos de sujeitos se veem compelidos 

e motivados a expressarem suas opiniões ou as debaterem em uma tomada de posição - 

ou opinião - que busca ou enraizar discursos ou desconstruí-los. Entretanto, essas esferas 

públicas temporárias podem ser de diferentes tipos, algumas mais neutras e outras 

menos amplas, como é o caso de fanpages e postagens com interesse específico em 

debater temas já estipulados, como fanpages feministas ou fanpages anti-feministas ou 

com discurso de ódio.  

Dentro de uma plataforma, no caso o Facebook, é possível ter diferentes tipos de 

esferas públicas. Se levarmos em consideração, por exemplo, primeiro a esfera pública 

que pode ser formada a partir do perfil pessoal de um sujeito e, consequentemente, a sua 

rede de amizades. Quando alguém posta uma foto, um comentário, opinião, ou 

compartilha uma postagem produzida por outro interagente, há a possibilidade de se 

criar uma esfera pública naquela bolha, por meio da interação, conforme figura 10 
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(abaixo), em que a postagem sobre o Hospital da cidade gaúcha desencadeou opiniões 

dentro e fora da bolha ali formada. 

       

Figura 10 - comentários que se seguiram a partir da publicação em perfil pessoal no Facebook 

 

O Facebook possui um algoritmo matemático que estipula quais os interesses 

principais de seus usuários conforme aquilo que cada um escolhe seguir, curtir ou 

estabelecer amizade. Portanto, a bolha formada na linha do tempo de uma pessoa, 

apesar de ser uma esfera pública em que é possível acompanhar diferentes tomadas de 

posição, opiniões e grupos, torna-se uma esfera que induz o pensamento de que as 

demais esferas são assim, porque a tomada de posição daquele sujeito será baseada em 

suas escolhas pessoais. Logo, aquilo que surge em sua linha do tempo de maneira 

‘espontânea’ representa um universo diferente do universo público de outra amizade ou 

laço social mais fraco dessa pessoa. Alguns exemplos de como as linhas do tempo se 

diferem conforme grupos de amizades e interesses podem ser vistos na figura 11 
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(abaixo), quando a pauta sobre a descriminalização do aborto entrou em voga no 

segundo semestre de 2016 no Brasil.  

          

Figura 11 - exemplo de como a rede se difere a depender dos grupos de amizades e interesses que se 

têm. 

 

Outras esferas podem ser representadas nos grupos privados do Facebook que, 

apesar de privados, estão em um ambiente público (figuras 12 e 13). Entretanto, nesses 

espaços as esferas podem não proporcionar tanto dissenso, já que em sua maioria as 

pessoas aprovadas a participarem destes grupos representam um discurso apoiado por 

aqueles que já estão interagindo e estabelecendo trocas conversacionais. A bolha se 

torna mais evidente e menos, posso dizer, de certa forma, democrática, porque não 

proporciona o que Habermas (1997) achava necessário, que era o debate, o embate e, 

por fim, um certo consenso. 
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Figura 12 - exemplo de grupo privado, apenas para membros permitidos, no Facebook 

 

 

Figura 13 - mais um exemplo de grupo privado ("fechado") no Facebook 

Há também as fanpages que podem ter um conteúdo específico, como fanpages de 

humor, de entretenimento, fanpages feministas, ou as que buscam combater o 

feminismo e enraizar discursos de ódio ou que contém violência sistêmico-simbólica. 



153 

 

Essas fanpages também são bolhas de interação. Não que outras pessoas, que não 

concordam com as formações discursivas ali estabelecidas não possam entrar em uma 

conversação ou um embate, mas a posição inicial dessas fanpages traz um discurso já 

estabelecido, como por exemplo, a fanpage feminista “Empodere Duas Mulheres” 

(figura 14): 

 

Figura 14 - Fanpage feminista Empodere Duas Mulheres 

 

Além das páginas formarem uma esfera pública, cada postagem ajuda a formar 

diferentes opiniões. Logo, cada postagem com uma série de comentários, opiniões e 

trocas conversacionais se torna uma esfera pública temporária (exemplos das figuras 15 

e 16): 
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Figura 15 - exemplo de postagem da fanpage feminista Empodere Duas Mulheres 

 

 

Figura 16 - fanpage Moça, não sou obrigada a ser feminista, uma reposta às fanpages feministas e 

que apresentam discurso contrário a estas 



155 

 

 

Nesses espaços as esferas públicas que se formam podem ser – não 

necessariamente o são – de certa maneira menos neutras – no sentido de diversidade 

discursiva e opinativa – do que aquelas em que há a possibilidade de se abrir o diálogo 

ou as trocas argumentativas para um público mais vasto e menos focado. Como é o caso 

de postagens em fanpages de notícias, de veículos comunicacionais que buscam 

compartilhar notícias e que, pelo próprio meio permitir, acabam estabelecendo essas 

trocas argumentativas. Há aí a possibilidade de diálogo e ressignificação de discursos 

mais amplo, fazendo com que surjam esferas públicas temporárias que podem ou não 

culminar em um tipo de opinião pública. Isso cria, nesses espaços, teoricamente, a 

oportunidade para debater e argumentar a violência sistêmico-simbólica de gênero, por 

exemplo. Essas esferas públicas e as trocas conversacionais estão diretamente 

relacionadas às relações de poder e,  

essas relações de poder também estão relacionadas com as disputas do 

espaço offline. Por conta desse contexto, o conceito de discurso que 

utilizamos neste trabalho é aquele atribuído a Foucault, em que este 

compreende as regras, as “condições da função enunciativa” (1986, p. 

43). Esse “poder dizer” está diretamente associado também aos atos de 

filtragem da mídia social, pois se relaciona com a audiência encontrar 

eco neste poder e reproduzir aquilo que foi dito. Para Foucault, o 

discurso está relacionado ao poder e às condições históricas de 

produção e tem regras. Essas regras constituem sistemas, que são parte 

do que o autor chama de “formação discursiva” (RECUERO, 2015, p. 

161). 

 Há, inclusive, páginas que buscam evitar esse embate discursivo e acabam 

bloqueando opiniões divergentes e interagentes que não concordam com as posições e 

postagens ali expostas, o que cria uma bolha na qual se acredita que o discurso 

estabelecido ali representa uma posição geral – daquela esfera – e, no entanto, a bolha 

foi criada para que assim um discurso se sobressaísse a outro. Abaixo, na figura 17, 

exemplos da página “Empodere Duas Mulheres”, que acaba banindo discursos 

contrários às formações discursivas ali estabelecidas:  
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Figura 17 - exemplos que explicitam que a fanpage "bane", ou seja, exclui determinadas pessoas 

dos comentários a depender do tipo de conteúdo propagado por interagentes 

 

Há também as fanpages comunicacionais, de pequenas e grandes corporações e 

empresas (figura 18), mas que buscam informar sobre acontecimentos gerais que estão 

debatidos ou que foram evidenciados pelos interagentes. Nesses espaços o embate pode 

ser maior porque a tendência é de que essas esferas sejam menos neutras, com interesses 

diversos sobre temas diversos, e a qualidade dos discursos também pode ser mais 

variada, o que pode proporcionar uma troca de saberes mais dinâmica e menos 

consensual.  



157 

 

 

Figura 18 - fanpage do veículo e empresa comunicacional Folha de S. Paulo 

E aqui, novamente, cada postagem gera uma esfera pública temporária na página 

de cada veículo comunicacional (exemplo figura 19, sobre a repercussão da matéria em 

que Marcela Temer, então esposa do Vice-presidente Michel Temer, é chamada de bela, 

recatada e do lar): 

 

Figura 19 - exemplo de postagem da fanpage da Folha de S. Paulo 
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Ou seja, esferas públicas são formadas em cada grupo de comentários gerados a 

partir de uma postagem ou um grupo de postagens, em fanpages ou perfis; são esferas 

que se formam pela conversação e pelas apropriações da rede, como por exemplo, o 

compartilhamento destas postagens, que permite que novas esferas sejam formadas por 

meio de novas conversações, com outros interagentes. Por isso, a interação é a chave, já 

que é por meio dela e das conversações, com um espaço estabelecido,  que esse espaço 

se torna uma esfera. E, ainda que a interação não esteja sendo vista nitidamente, há, em 

espaços online, as audiências invisíveis (BOYD; ELLISON, 2007), que acompanham as 

trocas conversacionais dessas diferentes esferas públicas temporárias e que podem se 

influenciar discursivamente por elas.  

Por isso a chance que a internet proporciona é a de que, diferentemente dos 

espaços públicos offline, onde um público é mais limitado e selecionado, nos sites de 

rede social diferentes grupos de sujeitos podem interagir. Pensando nisso, se Habermas 

(1997) caracteriza a esfera pública como um espaço que não estabelece necessariamente 

hierarquias – não posso deixar de pensar aqui, é claro, nas hierarquias que apropria 

ferramenta estabelece, sendo ela mesma uma estrutura de poder da rede – entre aqueles 

que interagem, o Facebook seria um espaço em que hierarquicamente as diferenças 

sociais, construídas discursivamente, poderiam não se apresentar, já que, teoricamente, 

todos que estão ali engajados teriam a mesma oportunidade de ‘fala’ do que os demais.  

Se a internet funcionasse de fato de forma horizontal, sem um poder vertical que 

comanda todas as esferas públicas existentes no espaço virtual, isso poderia ser 

relacionado à noção de micropoder de Foucault (2014a). Pode-se pensar que na verdade, 

nos sites de rede social há uma hierarquia no espaço virtual (RODRIGUES, 2010) dos 

próprios interagentes. Ou seja, não há mesmo um poder vertical que comanda todas as 

esferas, mas há micropoderes cotidianos em que uns estabelecem uma posição de poder 

discursivo maior do que outros, recriando também o discurso de violência sistêmico-

simbólica naturalizada. Isso porque nem todos têm a mesma visibilidade na rede; nem 

todos são vistos, ouvidos e percebidos da mesma forma.  

Essa hierarquização em sites de rede social tem influência no capital social 

construído pelos sujeitos dentro da rede, bem como seu alcance, apropriação, 

visibilidade, perenidade de discursos, número de seguidores e seguidoras, a noção de 

polidez dentro de cada esfera pública – ainda que temporária ela existe – e o contexto 
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em que ocorrem determinadas práticas discursivas. As redes se retroalimentam 

conforme o conjunto de regras estabelecidas pela apropriação dos sujeitos que ali 

interagem, fazendo com que as pessoas sejam aceitas a partir do momento em que elas 

aceitam o contrato social estabelecido na conversação dentro de cada esfera, caso 

contrário, elas serão rechaçadas naquela determinada esfera pública. 

Lembro aqui que, para Foucault (2014a), os micropoderes dizem respeito às 

relações de poder e controle estabelecidas pelos sujeitos sobre outros sujeitos, indo 

muito além da política governamental. Fala sobre aquele poder discursivo que está e é 

parte das relações, em que cada saber reforça uma prática e estabelece um discurso de 

verdade, naturalizando esses discursos a ponto de eles serem vistos como naturais, e não 

como relações de poder - como acontece entre as performatividades atribuídas a homens 

e mulheres, ao sexo e à sexualidade e, consequentemente, à violência sistêmico-

simbólica – esses mesmos discursos de verdade e poder podem ser transpostos para os 

sites de rede social, porque o poder é parte do todo social; ele é discurso.  

Portanto, apesar de a rede ser híbrida e aparentemente horizontal – o que pode 

proporcionar diferentes relações de poder e estabelecimento mais pleno de 

micropoderes que influenciam ou podem influenciar as esferas públicas – há uma 

hierarquia. Essa hierarquia se dá porque o discurso de verdade e essas relações de poder 

estão como parte do processo interacional e discursivo, tanto offline quanto online. Os 

sujeitos se apropriam da rede de forma a estabelecer essa hierarquia, dando mais status a 

uma pessoa, grupo ou comunidade do que às outras. Há também os grupos de interesse, 

como os veículos comunicacionais que continuam nas mãos de grupos de poder e que 

produzem conteúdo e recebem grande visibilidade – também porque as esferas públicas 

se formam em torno desse conteúdo, em função de credibilidade e outros aspectos.  

Entretanto, há um espaço que pode ou deveria ser mais aberto. Mitra (2001), 

Barros e Sampaio (2010) ressaltam que a multidão de vozes online pode dar voz aos 

grupos minorizados e que não detêm o poder ou meios de pressionar os poderes – ou 

micropoderes – dominantes a não ser pela organização de discursos virtuais que, juntos, 

ajudam a significar, podendo originar até mesmo uma opinião pública.  

Por isso as plataformas permitem que haja maior dissenso entre os discursos, e que 

cada um possa acompanhar esses dissensos, interferir e participar. Essa oportunidade 

permite que os discursos de violência sistêmico-simbólica sejam evidenciados, 
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ressaltados, marcados e ressignificados. Devo agora, com os conceitos de violência, 

gênero e redes online abordados, expressar o que estou conceituando aqui como ruptura 

online, para que posso compreender depois, com a análise, os mecanismos usados para 

que essa ruptura ocorra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

4.  Rupturas discursivas e espaciais: o que significa romper com algo? 

 

O que estou entendendo aqui por romper com algo? Como romper com 

determinados discursos? Meu intuito aqui é explicar o que estou entendendo aquilo 

como o processo de rompimento – discursivo e espacial – que permite que sujeitos, 

enquanto inseridos em uma dada formação social, consigam se perceber dentro de um 

discurso de violência sistêmico-simbólica contra nós, mulheres, e façam isso ficar 

evidente. Ou seja, causar uma ruptura é a possibilidade de ressignificar certos discursos 

a partir da interação e de outros mecanismos e formação de espaços que causam esse 

rompimento. Essa ressignificação, essa ruptura, pode se dar de diferentes formas. Seja 

ressignificando um vocábulo, uma palavra, dando um novo significado a ela dentro de 

um contexto e em determinadas esferas públicas – não necessariamente criando um 

significado totalmente original, mas compreendendo como, em um dado contexto 

aquela palavra pode significar diferente do que a princípio ela está significando. A 

ressignificação também pode se dar por completo, no discurso, evidenciando a presença 

deste que, muitas vezes, pelo poder simbólico e a violência sistêmico-simbólica, não 

está tão explícito. Portanto, romper pode se dar pela ressignificação, dando um novo 

significado ao discurso ou, pela evidenciação de determinado discurso que pode não ser 

percebido como violento por algumas formações sociais. 

Pensando em Foucault (2014a, 2014b), para quem o que interessa não é se as 

coisas existem, mas sim o que elas podem significar, e pensando o contexto enquanto 

construção que é mutável e que depende da interação, essa ressignificação dos discursos 

tem a ver com espaços, contextos e novas práticas de saberes. Para que isso ocorra é 

preciso que os interagentes rompam com o discurso naturalizado, e evidenciem, de 

alguma maneira, a violência sistêmico-simbólica que existe nele, mostrando que há 

outros significados atribuídos àqueles discursos. 

Causar uma ruptura é diferente de descontruir um discurso. A ruptura é mais 

brusca e pode ser temporária77, em função dos espaços e das esferas em que essa ela se 

forma. Já a desconstrução é uma quebra de uma linha discursiva ou o reforço desta. 

                                                           
77 Por temporária que me referir às esferas públicas temporárias, em que os diferentes sentidos que se 

atribuem e mudam conforme os espaços e os discursos vão sendo ressignificados e a própria rede vai 

sendo alterada. 
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Enquanto que uma é mais brusca e intensa, a outra é mais sutil e demanda maior tempo, 

não apenas entre interações em espaços temporários, mas enquanto uma nova 

construção de toda uma linha de pensamento, opinião e discurso, como é o caso do 

machismo ou, ao contrário, do movimento feminista. Desconstruir é compreender todo 

meio social, histórico e discursivo em que estamos inseridas e nos percebermos dentro 

de um discurso patriarcal e machista e, a partir daí, buscar uma inversão de poder em 

que a desconstrução se torne um processo contínuo de desnaturalização do discurso de 

violência sistêmico-simbólica a ponto dele se extinguir ou se modificar.  

Se eu colocar em pauta aqui, o que já trouxe no capítulo dois, sobre gêneros, 

posso ressaltar que o discurso sobre esse assunto precisou, antes de tudo, passar por um 

processo de ressignificação. Isso, na medida em que, desde a Grécia Antiga 

(XENOFONTE, 1999), a negociação de saberes e práticas interacionais estabelece 

modos de ser e agir, performáticos, sobre os gêneros. Quando cito Bates (2014, Kindle) 

relembro que em sua fala a autora ressalta que nós, mulheres, somos silenciadas duas 

vezes: uma pela invisibilidade e outra, pela aceitação do problema, da violência, num 

processo de denegação fetichista (ŽIŽEK, 2009).  

Romper é não aceitar a naturalização da violência sistêmico simbólica em um 

dado contexto e torna-lo visível. Romper com um discurso é dar outros sentidos a certos 

discursos, e evidenciá-los. É reorganizar o arranjo social, ou seja, mostrar, 

discursivamente, que há uma violência sistêmico-simbólica presente em um discurso já 

naturalizado, e dar uma significação diferente a este discurso. Esses deslocamentos 

discursivos, os rompimentos, permitem que, futuramente, se tornem discursos de 

desconstrução. Estou pensando aqui na ideia trabalhada por Foucault (2014a), dos 

discursos que se dizem e dos discursos que são ditos. Os discursos que são ditos são 

sentidos de verdade estabelecidos como tais, sem rompimentos. Já os discursos que se 

dizem me permitem questionar, evidenciar, romper. Isso porque há, ainda que 

momentaneamente, uma percepção de um ‘lugar de fora’ (LAURETIS, 1994). Estou 

dentro de determinado espaço em que os discursos se formam de uma maneira a 

responder ao poder simbólico de um grupo dominante, e eu noto isso. E externo essa 

percepção. Enquanto eu digo e aponto outros significados para determinados discursos, 

eu me permito e permito as outras pessoas que elas o ressignifiquem, que se busque, na 

minha evidência, o que de violência sistêmico-simbólica eu identifiquei.  
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Romper é inverter o poder discursivo, ressituar o locus enunciativo, porque nós, 

enquanto sujeitos, e enquanto mulheres, saímos do que Foucault (2014a) chama de zona 

de adestramento ao qual o discurso nos impõe, na figura dos outros, e denunciamos, 

expomos, nomeamos publicamente esse rompimento. Exercemos, pelo rompimento dos 

micropoderes discursivos dos quais Foucault (2014b) fala. 

Lembro aqui também da ideia sobre aldeia da informação global, de Žižek 

(2009), em que as pessoas, a partir do momento em que percebem algo de violento que 

as atinge diretamente, ou uma parcela social em que estas estão inseridas, há um 

afetamento, uma uniformidade, e a produção de saberes e discursos ganha uma 

ressignificação e um rearranjo interacional. Esse rompimento é, então, além de 

discursivo, espacial. Isso porque é pelo deslocamento dos espaços e as formações das 

esferas públicas públicas e essas novas redes que se organizam, que a ruptura se torna 

possível. Sendo o espaço dinâmico, a dinâmica das rupturas vai depender de como esses 

espaços serão formados pelas interações e como as esferas públicas entrarão em ação, 

junto aos discursos, para as dinâmicas das rupturas.  

Romper tem, portanto, ligação com a noção dos sistemas de exclusão de 

Foucault (2014a), sobre a ritualização da palavra, sobre a segregação da loucura – o 

discurso do louco – e a vontade de verdade. Quando marco, discursivamente e pela 

estrutura da rede, uma ressignificação de um discurso, ajudo na construção do contexto 

dinâmico daquela rede. Ou seja, eu assumo o discurso do louco, porque escolho 

desritualizar os discursos. Quebro as normas discursivas porque aponto os discursos até 

então proibidos, negados ou estigmatizados. E, essa ruptura, só se torna possível pela 

interação, pelo caráter que as trocas conversacionais assumem no jogo de 

ressignificação, já que sem um embate discursivo, ou sem o apontamento da violência 

sistêmico-simbólica contra as mulheres, ela se impossibilita. As esferas públicas, ainda 

que temporárias, precisam do embate discursivo para essa ressignificação e o debate 

sobre a violência simbólica de gênero.  

É por isso que as rupturas às quais me refiro vão se dar por meio dessas trocas 

conversacionais menos ‘seguras’, propiciadas pela estrutura da ferramenta, mas 

principalmente pela apropriação dos sujeitos ao interagirem, formando as esferas 

públicas públicas. Não é na unicidade de posicionamentos discursivos que essa ruptura 

vai acontecer. Essa ruptura vai acontecer em esferas públicas mais amplas, em que 
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diferentes discursos são construídos a partir das diferentes vivências e práticas de 

saberes desses sujeitos. 

Quando Habermas (1997) fala dos diferentes níveis de esferas públicas, quero 

dizer aqui que essa ruptura da qual falo acontece na esfera pública abstrata, porque ela 

inclui diferentes pessoas, de diferentes grupos sociais, parte da esfera pública geral. A 

esfera pública geral, sendo aquela que está no mundo da vida e influencia as relações de 

poder, tende a oportunizar espaços e interações em que esses rompimentos discursivos 

são possíveis.  

Afinal, a sociabilidade, conforme destaca Hobbes (2014), é necessária para a 

manutenção das formações sociais, bem como de determinados discursos estabelecidos 

pelas relações de poder. Portanto, “numa sociedade tão diversa, onde o individualismo 

despoleta a todo momento, o dissenso pode imperar muitas vezes sobre o consenso e dá-

se, então, a fragmentação do espaço público” (RODRIGUES, 2010, p. 13). Mas essa 

fragmentação não é necessariamente negativa. Se a internet fragmenta a sociedade, ou 

permite enxergar essa fragmentação de forma mais clara, pode haver mais pluralidade, o 

que dá mais chance de participação a diferentes grupos. Para Rodrigues (2010), como 

esses espaços representam muito também a individualidade dos sujeitos e a necessidade 

de expor suas opiniões, essas trocas podem gerar cada vez mais dissenso, justamente 

por essa diversidade e visibilidade (BOYD; ELLISON, 2007) de esferas públicas em 

um mesmo espaço.   

E essa visibilidade e dissenso são relevantes na medida em que permitem que 

nessas esferas as pessoas possam, de fato, expor seus discursos. A opinião, o agir 

comunicativo, é relevante, mas ainda mais importante é a conversação que pode ser 

gerada a partir dessas rupturas, porque é delas que o discurso e o poder dependem. Ao 

citar o sociólogo Gabriel de Tarde78, Lemos (2009, p. 16) concorda com o fato de que  

onde a opinião muda pouco, as conversações costumam ser raras, e 

onde a opinião é móvel, agitada, as conversações tendem a ser 

intensas. Podemos levantar a tese de que a internet, em suas diversas 

práticas sociais, tem criado e ampliado a relação entre a conversação 

(no “mundo da vida”) e a opinião (no debate público e político) (...) 

                                                           
78 Autor de A Opinião e as Massas” (“L’Opinion et la Foule”), publicado em 1901. 
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Não que em espaços onde a opinião mude pouco as conversações sejam raras, 

porque no próprio Facebook formam-se bolhas de interaç79ão que servem como espaços 

públicos mais ou menos seguros de conversação, onde as pessoas buscam apoio ou 

interação com quem mantém opiniões semelhantes às suas, e por isso o debate de ideias 

torna-se mais ‘fácil’, pois, a princípio, há menos embate, ou há um embate em que a 

desconstrução de certos discursos já é uma prerrogativa. Isso porque, pensando no 

movimento feminista nos meios online – que se caracterizam já com um processo muito 

mais de desconstrução do que apenas rompimento – estes incluem-se muito mais na 

noção de sociedade civil de Habermas (1997), do que propriamente nas esferas públicas 

gerais. Porque é nas esferas públicas gerais que os sujeitos não precisam comprovar 

suas competências ou justificar, explicar essas competências, que o rompimento é mais 

amplo. 

 Quando a opinião é móvel, como por exemplo em esferas públicas temporárias 

em postagens de notícias que estão falando sobre um fato específico, há a possibilidade 

de maior divergência. Isso porque não constituem espaços ‘seguros’ de interação, não se 

sabe que tipo de interação haverá a partir do momento em que a tomada de opinião 

discursiva é feita. E, nesse sentido, o embate discursivo é muito importante para que os 

discursos já enraizados possam ser ressignificados, rompidos.  

Para Foucault (2014a), cada formação social vai ter o seu regime de verdade, já 

que o próprio discurso é, em si, uma forma de poder. Ou seja, cada formação social tem 

estabelecido o que pode ou não ser dito, o que é ou não natural e como o discurso 

determina esse regime de verdade. A ruptura causa essa quebra do regime de verdade, 

mostra que o discurso e os espaços são construções que podem ser ressignificadas a 

todo momento. Quando se ressignifica um poder simbólico por meio da linguagem, é 

possível mudar o contexto, enquanto espaço de ação social, bem como o sentido de 

verdade já enraizado em torno de determinado tema.  

                                                           
79 Bolhas de interação são espaços que se criam a partir da interação de sujeitos. Elas têm relação direta 

com aquilo que vemos em nossa linha do tempo no Facebook, por exemplo. Podemos perceber que em 

nossas atualizações a maioria das pessoas pode se posicionar politicamente de uma dada maneira. 

Entretanto, isso constitui uma bolha formada pelas pessoas as quais você está conectada/o e não 

necessariamente é uma de representação exata da opinião da maioria das pessoas sobre a política atual.  

São impressões discursivas que temos ao acharmos que a maioria das pessoas se posiciona daquela forma, 

quando na verdade estamos dentro de uma bolha – de espaço e de discurso.  
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Neste trabalho escolhi as postagens de fanpages de veículos noticiosos porque 

cada postagem, e cada grupo de comentários que são gerados a partir dessas postagens, 

formam uma esfera pública múltipla. Múltipla no sentido de diferentes sujeitos, em 

diferentes contextos, apropriações e discursos estarem interagindo. É, justamente pela 

formação desses espaços dinâmicos, que formam diferentes redes, e que não as fecham 

em espaços mais específicos de interação – como as fanpages feministas, em que há 

uma maior concentração de discursos de desconstrução e do próprio controle daquilo 

que se diz – é possível dimensionar e identificar os mecanismos em que ocorrem as 

rupturas discursivas. 

Como há as bolhas de interação no Facebook, há a chance das pessoas se fecharem 

nessas bolhas, fazendo com que os discursos sejam parecidos e as práticas de saberes e 

construções de verdade se assemelhem. Pensando a esfera pública em seu sistema 

conversacional, em que teoricamente os sujeitos podem opinar e debater seus dissensos, 

é quando diferentes sujeitos têm diferentes motivações, e participam de uma postagem 

pública pública – como as postagens de veículos noticiosos – que a ruptura discursiva 

pode ser melhor identificada, porque abrange diferentes sujeitos e contextos – tanto os 

que estão na cabeça quanto os contextos de ação social, que ressignificam.  

Feitas essas ponderações, a pergunta que me coloco na posição de pesquisadora é: 

é possível dimensionar isso no Facebook? Como? Escolhi dimensionar por meio dessas 

postagens, porque o continuum digital (BASTOS, 2011) funciona como uma 

retroalimentação, portanto, há conteúdos e pautas semelhantes, em diferentes postagens 

e diferentes meios que estão, de alguma forma, oportunizando esse sistema 

conversacional que antes não era provável e que agora, nas mídias sociais e sites de rede 

social, o é.  

Assim, é possível, em parte, identificar essas rupturas porque há esferas públicas 

temporárias a serem analisadas, já que ali, teoricamente, está sendo representada uma 

esfera pública no sentido de ‘praça pública’; em que há o debate de ideias, a colocação 

de opiniões e saberes em cima de informações que me foram dadas ou a partir de um 

tema que está sendo frequentemente debatido por esse continuum digital.  

Para isso é necessário que os interagentes saiam de suas bolhas, em que a 

aprovação é maior, para se sentirem motivados a interagir em espaços diferentes. É por 

isso que o foco se torna a interação e a legitimação ou não acerca do tema e/ou da 
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notícia ali exposta, fazendo com que seja possível ressignificar esses discursos. 

Conforme Lemos (2009), os sujeitos estão em esferas conversacionais virtuais e, sem 

interação, falamos sozinhos – ou com as audiências invisíveis.  

Sendo o meu intuito compreender a natureza dos processos de construção de 

sentido, tendo como foco analisar os rompimentos, que são práticas ou mecanismos 

específicos de ressignificações, é necessário também classificar esses mecanismos e a 

compreensão de como eles, com o discurso, a interação e a tecnologia, ajudam a 

construir sentidos por meio das rupturas.  

Entendendo, portanto, o rompimento como mecanismo discursivo para 

ressignificação das práticas e dos saberes, busco compreender como esses mecanismos 

se dão: pela estrutura da rede e suas apropriações – por parte dos sujeitos –, pelo poder 

simbólico e pela materialidade da língua.  

O próximo tópico vai tratar, portanto, da dimensão dos significados tipológicos e 

topológicos, que são como os sentidos se constroem. A divisão da dimensão dos 

significados tipológicos e topológicos é relevante neste trabalho para que se possa 

compreender, na análise, quais são os mecanismos que formam essas rupturas e como 

sentidos e os discursos vão sendo construídos nos espaços ocupados.  

4.1 Dimensões de significados tipológicos e significados topológicos 

 

Primeiro, relaciona-se o conceito de tipologia ao estudo dos caracteres 

tipográficos, ou seja, os desenhos das fontes ou famílias de tipos destas fontes. Em 

relação à tipologia textual, esta condiz com a forma e o propósito com que um texto é 

apresentado ou escrito, conforme as normas e/ou formalidades. É diferente do gênero 

textual que corresponde a modalidades discursivas bem mais específicas. Já a topologia 

corresponde à disposição de certos vocábulos ou categorias de palavras em uma frase. 

Corresponde à organização das palavras em uma frase ou texto.  

Lemke (2010, p. 464) vai dizer que as dimensões dos significados são 

construídas de duas formas. Essas duas formas irão me ajudar a esclarecer ao longo da 
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análise como funcionam os mecanismos de evidenciação e ressignificação do sentido80, 

aos quais chamo aqui de rupturas discursivas. São: 

-Classificando as coisas em categorias mutuamente exclusivas 

(binariedade/dicotomia);  

-Distinguindo variações de graus, ao invés das variações de tipos, ao longo de 

vários contínuos de diferença 

A primeira corresponderia à dimensão do significado tipológico, à língua 

propriamente dita. Aquilo que é dito, ou escrito, corresponde à construção de um 

sentido de verdade em detrimento de outro. Em relação ao conteúdo abordado, quando a 

língua constroi um sentido de verdade em que se afirma que determinada sentença é 

machista é porque há, simbolicamente, um significado e um contexto em que se sabe o 

que não é considerado machista. Entretanto, há nuances em relação a essa dicotomia, e 

aí vem o segundo tópico, que corresponde ao significado topológico, sobre a percepção 

e a gesticulação espacial.  

 

O autor ressalta que  

a construção real do significado geralmente envolve combinações de 

diferentes modalidades semióticas e também combinações bastante 

gerais destes dois modos. A semântica das palavras na língua é 

principalmente categorial ou tipológica em seus princípios, mas as 

distinções visuais significantes na escrita manuscrita (por exemplo, 

letras mais escuras ou um pouco mais grossas) ou na caligrafia, ou os 

efeitos acústicos da fala, um pouco mais alto ou forte, fazem sentido 

em um espectro contínuo de possibilidades, ‘topologicamente’ 

(LEMKE, 2010, p. 464). 

 

Esses sentidos, nos sites de rede social, vão sendo analisados conforme as 

plataformas proporcionam, em um espaço concebido, a percepção de como cada sujeito 

pode se apropriar para ir além da tipologia, agregando significado também na topologia. 

Para Lemke (2010), os sujeitos pensam e constroem suas dimensões de significados de 

forma dicotômica, categorizando as coisas, sendo esta a base semântica da língua. 

Entretanto, para além da dicotomia da tipologia, há também distinções categoriais que 

                                                           
80 Aqui ressalto que não quero dizer com ressignificação o fato de que eu atribuo uma nova terminologia 

ou um sentido original a um discurso ou a um conjunto de palavras. Ressignificar aqui é tornar evidente 

que um discurso de violência naturalizado e que, de tão naturalizado passa como não violento, pode ser 

compreendido por diferentes aspectos a depender de diferentes grupos, discursos, contextos.  
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apresentam diferenças de grau. Ainda pensando a partir de Lemke (2010, p.465), o autor 

dirá que 

A língua reconhece de fato a diferença de grau, mas tem muito pouco 

ou limitados recursos para descrever tais diferenças. Outras formas de 

ação humana significativa, no entanto, são maravilhosas para apontar 

indícios de graus intermediários: o levantar de uma sobrancelha, a 

tensão na voz, a largura de um gesto, a profundidade de um arco. 

Espaço e tempo; movimento, posição e ritmo definem para nós a 

possibilidade de significados que são mais topológicos. 

 

Porque, enquanto que as palavras são dicotômicas, com o significado 

multiplicador, a construção de graus de significados, como as onomatopeias, a extensão 

de vogais ao se usar a escrita oralizada, a pontuação, a utilização dos emoticons, a 

marcação das reações de uma postagem, a presença de um GIF, entre outros recursos, 

multiplica – e pode ressignificar – os significados e trazer variações de graus a eles, 

fazendo com que, dessa ressignificação, possam surgir mais interações ou outros 

discursos.  

Para Lemke (2010), como a língua é tão parcial, porque constroem-se sentidos 

de verdade com ela que são difíceis de serem retrabalhados apenas com e pela língua, 

ela necessita de parceiros para a construção desses significados topológicos. Para o 

autor é por meio da topologia que algumas culturas conseguem se formar e dar poder a 

algumas pessoas. É por meio da dimensão do significado topológico que se abrem as 

possibilidades de ressignificação de palavras e símbolos, e que pode mudar sistemas que 

limitam “identidades pessoais a algumas caixinhas disponíveis e socialmente 

aprovadas” (LEMKE, 2010, p. 466).  

Por isso os significados tipológico e topológico se complementam. De um lado o 

texto que, por meio das normas regulatórias do próprio discurso cria significados que se 

enraízam, de outro, figuras e graus de outros discursos que ajudam a multiplicar e 

ressignificar o sentido de verdade criado e estabelecido durante a interação. O autor 

ressalta que a chave não são esses significados multiplicadores e a multimídia, mas sim, 

a própria interação. Portanto, há uma influência direta em como esses significados 

tipológicos e topológicos se formam a partir das interações e apropriações dos sujeitos 

nessas plataformas. 
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Do ponto de vista tipológico, o texto tem um nível muito baixo de 

redundância, ele não textualiza mais do que o necessário para fazer as 

distinções chave entre uma palavra e outra. Já as imagens visuais 

tipicamente contêm todo tipo de informação tipológica ‘irrelevante’ – 

que é por este motivo potencialmente crítico a suas capacidades de 

significação topológicas (LEMKE, 2010, p. 472).  

Ou seja, tipologicamente é possível avaliar o discurso que é construído em torno 

da interação, mas topologicamente é a forma como essa interação se estrutura – pela 

apropriação entre interagentes – que será possível identificar as quebras de discurso e as 

rupturas discursiva do poder simbólico e naturalização das violências contra as 

mulheres. Além da estrutura das interações e das palavras, os símbolos são 

significativos também. Como o botão curtir, compartilhar, as reações disponibilizadas 

no Facebook, entre outros, isso porque “Cada usuário diferente segue caminhos 

potenciais diferentes, mas termina no mesmo lugar” (LEMKE, 2010, p. 475). 

Para isso é necessário que interagentes se apropriem de ferramentas e 

signifiquem ou ressignifiquem, dentro de seus espaços as representações visuais, tanto 

de símbolos quanto de estruturas de conversação disponibilizadas pelo site de rede 

social.  
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5. Objeto de análise: Homenagem ao Dia do Ginecologista  

 

As conversações a serem analisadas aqui partiram de uma postagem em um 

perfil Institucional de um hospital, em uma cidade do Rio Grande do Sul. A postagem, 

de Outubro de 2016, datando o dia do Ginecologista, no dia 30 de outubro, traz a 

imagem de uma mulher, na posição de exame ginecológico, com os seguintes dizeres 

“Sabemos que são estritamente profissionais, mas mesmo assim, nós invejamos vocês” 

(conforme Figura 20).  

 

Figura 20 - postagem do dia 30 de outubro, em "homenagem" ao Dia do Ginecologista, publicada 

por uma instituição de saúde de uma cidade do Rio Grande do Sul 

 

A peça publicitária em “homenagem” ao Dia do Ginecologista foi criada, na 

verdade, em 2012, pela agência Black, e postada na fanpage da própria agência. Quando 

publicada naquele ano a peça já gerou polêmica por seu conteúdo. Em 2016, foi postada 

na fanpage do referido hospital gaúcho, o mesmo conteúdo.  

Quando associamos o que temos na cabeça com as apropriações feitas pelas 

imagens, sons e outras associações, a dimensão do significado se multiplica, por isso é 

preciso, também, compreender os contextos de uso do espaço criado pelos interagentes. 

Então, de que maneira esses espaços vão sendo criados? Pelas apropriações, pela 

compreensão do contexto de uso dos interagentes, e pelas múltiplas esferas públicas que 

vão se formando nos espaços online.  



172 

 

O que significa, então, construir dimensões de significados nessas redes? 

Significa localizar, em um ou mais contextos, os significados daquilo que está sendo 

dito e que se mescla a contextos previamente estipulados e construídos a outros, que 

estão sendo construídos no momento da interação. O que permitiu que a peça 

publicitária fosse ressignificada foram os diferentes contextos que foram sendo 

construídos, discursivamente, por meio do continuum digital e da retroalimentação dos 

contextos e das conversações publicadas no Facebook. Houve publicações de pessoas 

que apresentaram um sentido de violência sistêmico-simbólica contra as mulheres à 

peça, e aí surgem diferentes dimensões de significados. Esse espaço de significação vai 

sendo construído nos sites de rede social a partir da multiplicação das dimensões de 

significados das esferas que vão se constituindo.  

Lemke (2010, p.462) vai dizer que “nenhum texto duplica exatamente o que uma 

figura significa para nós: texto e figura juntos não são duas formas de dizer a mesma 

coisa; o texto significa mais quando justaposto à figura, e da mesma forma a figura 

quando colocada ao lado de um texto”. A presença de um e outro multiplicam os 

significados e estabilizam certos sentidos. Quando os significados são multiplicados, 

estabilizados ou questionados, há uma reespacialização dos contextos, e é por isso que 

que existem diferentes escalas híbridas, ao que Lemke (2010) chama de significados 

tipológicos e topológicos.  

Portanto, para que possamos compreender de que maneira a peça publicitária 

permitiu, na dimensão dos significados tipológicos e topológicos, que houvesse a 

ressignificação do discurso apresentado e fosse evidenciada a violência sistêmico-

simbólica contra nós mulheres, é preciso dividir a dimensão do significado em 

diferentes relações, primeiramente estabelecidas e logo refutadas e alteradas.  

Sendo a dimensão do significado tipológico aquele dado pela língua, 

caracterizado em categorias mutuamente exclusivas, ou seja, dicotômicas, separei a 

dimensão do significado tipológico, inicialmente, em duas relações estabelecidas 

tipologicamente, por meio das três frases que compõem a peça publicitária. Isso porque 

a ruptura precisa, antes de mais nada, ser percebida e evidenciada na notícia, na 

chamada ou na imagem que está sendo replicada. 

As duas relações estabelecidas inicialmente, são: homens – ginecologistas e 

ginecologistas – pacientes, conforme figura 21. De que maneira isso é perceptível na 
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língua: A relação homens – ginecologistas é apresentada pela presença do “sabemos” e 

do “nós”. E por que se compreende que são homens? Porque ao se estabelecer a relação 

com os médicos ginecologistas por meio do “vocês”, percebo que logo abaixo há “Dia 

do Ginecologista”. Usa-se “dia do”, o sujeito universal masculino, com a presença do 

artigo “o” – o homem, o ginecologista – e se anula a figura da médica ginecologista. O 

que une a dimensão do significado de homens falando para médicos é o “invejamos”.  

A segunda relação que se percebe, portanto, é a relação médico ginecologista – 

paciente, sendo que a paciente não está presente na materialidade da língua, mas é 

compreensível que, se tratando de médicos, haja aquelas que são atendidas por eles, as 

pacientes. Discursivamente, compreendo e assimilo essa relação porque é uma relação 

dentro de um contexto que é aceito e facilmente assimilado. 

 

Figura 21 - análise da dimensão do significado tipológico da postagem a partir de duas relações 

(imagem da autora) 

 

Entretanto, o que causa o estranhamento discursivo e que permite a ruptura 

inicial da peça publicitária, é que essas relações são modificadas e compreendidas de 

outra maneira, conforme Figura 22, já que a própria peça publicitária constroi um 

sentido que vai além da relação homem – ginecologista e ginecologista – paciente. 

Deve-se levar em consideração, a partir daí a imagem que é atribuída às frases da peça 

publicitária. Enquanto os médicos são tratados como “estritamente profissionais”, há 

uma imagem de uma mulher, de pernas abertas, em posição de exame ginecológico, que 
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é anulada das frases, mas que significa enquanto objeto que causa inveja aos homens 

que emitem o enunciado (“nós invejamos vocês”).  

 

Figura 22 - alteração das relações previamente estabelecidas na dimensão do significado tipológico 

(imagem da autora) 

Portanto, é na dimensão do significado topológico que estes multiplicam-se e 

começam a se atribuir outros discursos, como a percepção do acesso ao corpo da mulher 

sem que esta seja consultada sobre esse acesso, ou mesmo a relação com a mulher como 

causa da inveja dos médicos ginecologistas, o que causam a ruptura. Na figura 23, está 

apresentada a alteração na relação número 1 estabelecida, a relação homens (“nós”) – 

ginecologistas (“vocês”). Essa relação passa a ser a relação homens (“nós”) – homens 

(“estritamente profissionais”). Isso porque são homens falando para outros homens 

sobre um objeto que causa inveja aos homens que não são ginecologistas: a figura da 

mulher, de pernas abertas.  



175 

 

 

Figura 23 - dimensão do significado topológico e alteração na relação estabelecida número 1 

(imagem da autora) 

A ruptura se dá porque há a presença da palavra “inveja” – dentro do plano 

tipológico – que é um substantivo feminino que significa o desejo irrefreável de possuir 

o que pertence a outro. O motivo da inveja encontrasse, neste caso, no plano topológico, 

acessível por meio da imagem. É aqui, no plano topológico, que se constroi o sentido de 

que as pacientes, antes de serem pacientes, são mulheres. Além disso, rompe-se a ideia 

de que são apenas médicos ginecologistas tratando de pacientes, quando estes, 

inicialmente tratados como “estritamente profissionais”, são alvo de “inveja”. Ou seja, o 

“estritamente” serve como um advérbio que significa algo que é de modo exclusivo, e 

“profissionais”, usado aqui como um adjetivo atribuído aos médicos ginecologistas, 

passam a ser compreendidos como homens quando, apesar de estritamente 

profissionais, a conjunção adversativa “mas” introduz uma oposição, estabelecendo uma 

ruptura do discurso. Ou seja, ainda que estes homens sejam “estritamente profissionais”, 

ainda assim, são homens e, sendo homens, são alvos de inveja porque trabalham com o 

corpo da mulher, que deixa de ser vista como paciente.  Ainda que estes homens sejam 

estritamente profissionais, as mulheres não são estritamente pacientes, são mulheres 

que, dotadas de um órgão genital feminino, se apresenta, na foto, para escrutínio. E aí, 

entra a alteração da relação número 2 estabelecida (figura 24).  



176 

 

 

Figura 24 - dimensão do significado topológico e alteração na relação estabelecida número 2 

(imagem da autora) 

Deixa-se de compreender a relação ginecologista – paciente para se assumir uma 

ruptura em que se compreende essa relação, agora, como uma relação homem – mulher. 

Na dimensão do significado topológico, a mulher é apenas representada visualmente, 

sem estar na fala dos homens que se direcionam aos outros homens (os médicos 

ginecologistas). Pela dimensão do significado topológico multiplicado pela imagem 

(conforme figura 24), a mulher é representada apenas pela presença de suas pernas, 

como se estas estivessem vulneráveis a serem analisadas, o que torna ela objeto de 

apreciação a um olhar não mais “estritamente profissional”, mas sim, masculino.   

Além disso, topologicamente é possível identificar que a imagem mostra as 

pernas desta mulher em um ângulo que é o do médico ginecologista, havendo a 

representação da posição do médico, e o motivo pelo qual este é “invejável” aos olhos 

masculinos. Quebra-se, portanto, a relação estabelecida entre os médicos e a paciente e 

se passa a ver estes como homens e mulheres, daí a violência sistêmico-simbólica.  

Ainda tratando do significado topológico, cada enunciado tem uma fonte em 

tamanho gradual, que vai aumentando conforme o sujeito vai lendo. Estes enunciados 

também estão em evidência, marcados por cores diferentes e que serão lidos após a 

visualização da imagem pelos sujeitos, já que estes visualizam os textos no sentido 

esquerda – direita. Sendo assim, o “sabemos que são estritamente profissionais” 

apresenta uma fonte menor do que a “nós invejamos vocês”. O que isso atribui à 

dimensão do significado multiplicador? Atribui que, independente da necessidade de 
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profissionalismo destes profissionais, o recado a ser dado por quem está postando a 

“homenagem” é de que eles são alvo de sua inveja. 

A ruptura é causada quando há essas quebras nas relações estabelecidas. É por 

meio delas que as trocas conversacionais se sucederão e o motivo pelo qual a peça 

publicitária se tornou notícia e foi espalhada, em um continuum digital, pela rede. O 

rompimento se deu, portanto, em níveis discursivos, em rede e, por meio das interações. 

Mas, destacam-se duas formas principais pelas quais ocorreram os mecanismos de 

ruptura: pela dimensão simbólica e dimensão espacial. Pela dimensão do simbólico 

porque é por meio dele que podemos identificar o poder simbólico e a violência 

sistêmico-simbólica contra as mulheres, por meio do discurso. É no simbólico das 

imagens e na materialidade discursiva que a ruptura se apresenta. Assim como também 

são pelas esferas que serão formadas em rede e que irão debater ou opinar sobre o 

assunto, que o rompimento se dará. 

Se levar em consideração o referencial teórico já abordado até o momento, 

considero que o discurso criado em torno da postagem diz respeito às relações de poder 

e às imposições performativas referentes ao ‘ser mulher’ nas formações sociais do meio 

ocidental. Assume-se, portanto, uma posição de poder em uma produção em que a 

“homenagem” coube a profissionais que atendem exclusivamente pessoas do gênero 

feminino. Discursivamente, compreendo que, dentro do significado tipológico haja um 

grupo de frases que semanticamente dão a entender que profissionais desta área são alvo 

de inveja porque trabalham visualizando o corpo feminino.  

Quando Bourdieu (1989) fala da diferença entre identidade social e identidade 

individual compreendo que, quando um grupo de sujeitos identifica esses discursos, o 

que fica em evidência é o “ser mulher” construído pela peça publicitária, e não a 

identidade individual de cada sujeito. Leva-se em consideração o coletivo que 

estabelece a violência. Nós mulheres, representadas por aquela figura masculina, traz a 

ideia da noção do corpo que é sempre transformado para servir a algo ou alguém em 

uma determinada situação. Nosso corpo é submetido a regulamentos e torna-se dócil 

porque tornam-se úteis à manutenção de uma rede de poder construída.  Naturaliza-se a 

noção de que nossos corpos estão disponíveis à apreciação. Ritualiza-se a violência 

(MAFFESOLI, 1987) porque tanto a identidade individual de nós mulheres, quanto nós, 

enquanto parte de uma identidade social, estamos submetidas à sofrermos esse tipo de 
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violência sistêmico-simbólica, já que nós, mulheres, acabamos sendo diferentemente 

afetadas nos diferentes conjuntos (LAURETIS, 1994, p. 215).  

E, como as dimensões dos significados tipológico e topológico constituem 

dimensões de significados multiplicadores, não é apenas o discurso formado pelas 

palavras que cria certo sentido de verdade e estabelece um contexto que pode ser 

entendido como uma violência sistêmico-simbólica contra as mulheres. Os significados 

topológicos também multiplicam os significados e ajudam a construir o contexto que 

será questionado e estabelecido durante as subsequentes trocas conversacionais e as 

esferas públicas formadas nas demais postagens nas fanpages de notícia.  

Então, enquanto o significado tipológico trabalha com a dicotomia das palavras, 

da semântica, o significado topológico multiplica o discurso. É por meio dele que é 

possível ressignificar palavras e símbolos, dar novos sentidos tanto a palavras quanto 

imagens, símbolos, expressões, extensões de vogais, entre outras.  

Neste caso, trata-se de uma postagem em que o discurso é referente à forma de 

submissão com a qual nós mulheres somos tratadas, sendo performatizadas como meros 

objetos disponíveis à apreciação dos homens, ainda que em uma situação inicialmente 

relativa à saúde. Estando nós, mulheres, incluídas nos programas de saúde e regulação 

da sexualidade e do corpo, somos diretamente associadas a esses profissionais que, 

conforme a postagem expõe, são dignos de inveja. Isso porque há uma ruptura do que se 

entende pela relação médico – paciente, e eu passo a assimilar essa relação como uma 

relação homem – mulher. 

 A violência sistêmico-simbólica criada em torno do discurso está presente 

justamente porque se cria a ideia, a partir da multiplicação das dimensões dos 

significados tipológicos e topológicos, de que às mulheres cabe o papel de submissão e 

de julgamento do corpo, como se apenas os atributos físicos valessem algo.   

Pensando a partir das noções antes trabalhadas de discurso e sexualidade em 

Foucault (2005;2006;2014a;2014b), a figura da mulher, na peça publicitária, constitui 

um discurso de dominação. Dentro de um discurso que ainda não foi rompido, às 

mulheres não cabem o questionamento sobre a violência incutida sobre nossos corpos e 

modos de ser, isso porque tanto gênero, quanto sexo, são efeitos de uma formação 

específica de poder (BUTLER, 2013). Somos disciplinados com determinadas 
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finalidades estratégicas (FOUCAULT, 2014b), e é pela ruptura, pela evidenciação e 

questionamento que o discurso pode compreendido sob uma nova perspectiva, com o 

estabelecimento de outros micropoderes positivos que possam refutar essa violência. 

A naturalização do discurso de violência sistêmico-simbólica contra as 

mulheres, do sexismo e da objetificação dos corpos femininos é tão incutida 

socialmente que a postagem ocorre, inclusive, como forma de representação de uma 

instituição de saúde. Nós, mulheres, somos colocadas em “nosso lugar de mulher”, 

vulneráveis e docilizadas, enquanto que aos homens cabe a posição de dominadores, 

como se isso fosse um discurso pré-concebido.  

O “lugar de mulher” estabelecido e representado neste caso é o de objeto sexual. 

A mulher sendo, discursivamente, colocada como um objeto de apreciação dos olhares 

masculinos. E, como disse Scott (1995), a objetificação sexual é um dos processos 

primários de sujeição das mulheres. Sujeição essa estabelecida pelo poder simbólico dos 

grupos dominantes, que detém pela linguagem e pela estrutura social aquilo que passa a 

ser naturalizado e o que passa a ser normatizado. Como foi abordado no capítulo sobre 

gênero, na Idade Média as mulheres foram “elevadas” à condição de objetos de desejo, 

ou seja, eram associadas à natureza e à irracionalidade, buscando-se, posteriormente, 

desculpas biológicas para se justificarem as opressões sociais. É o que se repete aqui. 

Além disso, identifica-se que, ao deixarmos o espaço privado para cuidarmos da 

saúde nos espaços ditos públicos – em instituições de saúde acessíveis às mulheres – 

essa violência é tornada visível porque extrapola o espaço privado. Usa-se um aparelho 

de poder coercitivo para docilizar os corpos das mulheres e ressignificá-los, fazendo 

com que nós, mulheres, sejamos novamente vistas como objetos por meio de nossos 

corpos, que estão expostos a profissionais, mas que são, antes de tudo, homens. A 

violência sistêmico-simbólica acaba se enraizando quando objetifica e simboliza o 

corpo das mulheres como algo que serve ao prazer masculino. Ou seja, nem no 

momento do cuidado de si, quando tentamos tomar para nós o próprio corpo – pela 

prevenção de sua própria saúde – tem-se esse direito, porque ele lhe é tolhido e 

evidenciado quando esse tipo de violência é exposta. 

Após a postagem na página do Facebook – até então considerada oficial da 

instituição – houve uma publicação, em um perfil pessoal, questionando o discurso 

presente na “homenagem”, o que fez com que a postagem começasse a ser divulgada 
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em perfis pessoais do Facebook. Isso fez com que o continuum digital se formasse na 

medida em que o caso foi ganhando repercussão em fanpages de jornais e revistas de 

notícias, tanto de circulação local, como regional e nacional.  

A notícia da postagem, considerada machista pela maioria dos veículos que a 

noticiaram, circulou em mais de onze fanpages de notícias e em inúmeros outros perfis 

pessoais, por meio de compartilhamentos e comentários que repercutiram na fanpage 

institucional do hospital. Ou seja, houve uma retroalimentação da discussão, 

proporcionando múltiplas esferas públicas e uma interconexão de discursos e conteúdo 

no site de rede social. Relembrando o que foi dito por Barros e Sampaio (2010, p. 96-

97), com um intercâmbio dinâmico e contínuo, a discussão tende a se fortificar, ao 

menos quantitativamente, com ecos discursivos que trazem diferentes opiniões e 

tomadas de decisão, pelo agir comunicativo e as interações que constroem ou 

solidificam determinados contextos a partir das esferas públicas estabelecidas nas 

postagens. 

A fim de analisar se as rupturas discursivas aconteceram e como se dão esses 

mecanismos das rupturas discursivas nos processos interacionais e de apropriação das 

ferramentas nessas esferas múltiplas do Facebook, foram selecionadas três postagens – 

das postagens coletadas – mais comentadas na rede. O foco foram as fanpages de 

notícias que, ressaltando, permitem uma circulação de diferentes discursos e contextos, 

já que se tornam mais híbridas e com diferentes interagentes na rede. 

Foram inicialmente coletados os comentários de cada uma das postagens, por 

meio do aplicativo Interaction Crawler81, em Janeiro de 2017. O aplicativo Interaction 

Crawler foi desenvolvido para este trabalho e o objetivo deste é, principalmente, coletar 

e hierarquizar quantitativamente os comentários e curtidas de uma dada postagem.  

                                                           
81 (Rastreador de Interação). O aplicativo foi desenvolvido por Rafael Brod Decker e está disponível para 

dispositivos Android no link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafaeldecker.interactioncrawler 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafaeldecker.interactioncrawler
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Figura 25 - A primeira versão do aplicativo Interaction Crawler está disponível para download 

                              

 

Figura 26 - recorte do aplicativo desenvolvido para a presente pesquisa mostrando as opções 

iniciais  

As coletas são feitas automaticamente pelo aplicativo a partir do ID (identidade 

de acesso, corresponde a um identificador único da página representado por numerais) 

da fanpage e o ID da postagem específica a ser coletada. Com o Interaction Crawler é 

possível identificar, com o auxílio de outras ferramentas, quais palavras foram mais 

utilizadas e em que circunstâncias, o que ajuda no entendimento da dimensão do 

significado tipológico durante as interações nas trocas conversacionais. Com o 

aplicativo há uma simplificação para que se entenda a estrutura das postagens no 

Facebook no processo interacional, através do número de interações de um piso 

colaborativo ou no ranqueamento do número de curtidas que determinado comentário 

recebeu. 
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Figura 27 - recorte que demonstra quais dados são necessários incluir para que a coleta dos 

comentários de uma dada postagem seja realizada 

 

Figura 28- recorte que demonstra o processamento de dados e quantas mensagens estão sendo 

coletadas 

Além disso, com a hierarquização de quais pisos conversacionais receberam 

mais interações e quais comentários receberam mais curtidas há uma definição do 

contexto, em análise macro, dentro de uma esfera pública inicial, a da postagem 

analisada e, mais minuciosamente, os discursos estabelecidos em cada piso 

colaborativo. Essas definições hierárquicas ajudam na compreensão dos discursos 

estabelecidos e, de que maneira as dimensões dos significados tipológicos e topológicos 

se multiplicam para que as rupturas ocorram. 

Portanto, os comentários de cada uma das postagens analisadas foram coletados 

com o aplicativo Interaction Crawler e, após a coleta dos comentários, as tomadas de 

posição e opinião foram analisadas quantitativamente, a fim de estabelecer um padrão 

dentro dessas postagens, para que em seguida fossem analisados os comentários a partir 

de categorizações específicas. A partir daí o foco recai sobre os comentários que 

geraram turnos conversacionais e pisos colaborativos, assim como aqueles que 

receberam mais curtidas e legitimações, a fim de identificar como aconteceu a ruptura 

discursiva, identificando como se deram as quebras dos padrões normatizadores de 

violência sistêmico-simbólica contra o gênero feminino.  
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As três postagens que mais repercutiram e geraram comentários, formando uma 

esfera pública dentro de cada contexto posto pela fanpage, foram as postagens da 

fanpage do Jornal Extra82, da Revista Fórum83 e do Catraca Livre84, conforme figuras 29, 

30 e 31. 

 

Figura 29 - postagem de Jornal Extra em sua fanpage do Facebook 

                                                           
82 https://www.facebook.com/jornalextra/posts/1385390578160555   
83 https://www.facebook.com/forumrevista/posts/1310611815637647  
84 https://www.facebook.com/CatracaLivre/posts/1397354056968268  

https://www.facebook.com/jornalextra/posts/1385390578160555
https://www.facebook.com/forumrevista/posts/1310611815637647
https://www.facebook.com/CatracaLivre/posts/1397354056968268
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Figura 30 - postagem de Revista Fórum em sua fanpage do Facebook 

 

Figura 31 - postagem de Catraca Livre em sua fanpage do Facebook 
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As três publicações trazem em destaque a imagem com os dizeres, apresentando 

logo no hiperlink gerado o motivo da ruptura, que questiona e não corrobora com o 

discurso de violência sistêmico-simbólica ali estabelecido. Cabe analisar 

individualmente a forma como essas postagens foram publicadas, já que estas podem 

interferir diretamente nas interações e nas tomadas de posição e agir comunicativo dos 

sujeitos que optaram por estabelecer pisos conversacionais e formar esferas múltiplas 

dentro de cada postagem.  

Nas três publicações há uma indicação de recriminação da atitude do hospital e 

da postagem, considerada de “mau gosto” e “machista”, além de ter causado “revolta na 

internet”. Entretanto, percebe-se que há uma diferença enunciativa no comentário de 

compartilhamento da postagem nos três casos. 

No primeiro, na postagem do Jornal Extra, a posição discursiva fica bem clara 

com a colocação “o bom senso mandou lembrança”, indo ao encontro da chamada da 

matéria – post de mau gosto sobre o Dia do Ginecologista. Ao contrário do que ocorre 

com a posição discursiva assumida pela Revista Fórum, que descreveu a peça 

publicitária e transcreveu os dizeres da mesma. Entretanto, ao usar os termos “bom 

senso” e “mau gosto” há uma isenção sobre assumir a postagem como uma violência 

contra as mulheres, o que diminui a amplitude de dimensão de significado da 

“publicação festiva”, como disse o Jornal Extra. 

 

Figura 32 
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Embora na descrição de compartilhamento a Revista Fórum tenha se isentado de 

uma tomada de posição, percebe-se que na chamada da matéria a postagem é 

considerada machista. Na descrição de compartilhamento do hiperlink há uma descrição 

da própria postagem da instituição de saúde, enquanto que no título da matéria há a 

definição de que se trata de uma postagem machista. Ou seja, a quebra do discurso e o 

contraponto de que ao ser machista a postagem não é apenas de mau gosto, mas muito 

mais que isso, faz com que a carga discursiva signifique mais do que a da postagem do 

Jornal Extra.  

 

Figura 33 

Já a postagem de Catraca Livre, apenas afirma que a postagem foi muito 

criticada na internet. Ou seja, não há uma posição discursiva que direcione as pessoas há 

um certo entendimento do que pode significar essa postagem além do que já está posto. 

Joga-se, neste caso, a carga de construção do contexto e ruptura do discurso para 

aqueles e aquelas que irão interagir nos comentários.  
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Figura 34 

Além da análise tipológica, do uso de termos ou a ausência destes, os símbolos 

multiplicam a dimensão dos significados de cada postagem. Quantas curtidas, 

legitimações por outras reações e o número de compartilhamentos – apesar de serem 

questionáveis ou múltiplos – são construções discursivas e significam dentro da rede e 

dos espaços formados, além de ajudarem na manutenção do continuum digital e da 

circulação destes discursos para outras redes e para a formação de mais esferas públicas 

múltiplas. Por isso, em relação aos números de comentários, curtidas, reações e 

compartilhamentos as postagens foram repercutidas da seguinte forma: 

Tabela 1 - como cada postagem repercutiu quantitativamente em relação aos comentários, 

compartilhamentos e reações 
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No total foram 1.284 comentários gerais85, 1.773 compartilhamentos, 1.771 

curtidas, 14 “amei”, 290 “haha”, 442 “uau”, 206 “triste” e 4.500 “grr”. Em termos de 

significados topológicos, cada interação incute um determinado tipo de legitimação e 

discurso. Os compartilhamentos significam que o conteúdo foi espalhado além do 

espaço formado e promovido pelos interagentes durante os comentários estabelecidos 

nas postagens propriamente ditas. Ou seja, o compartilhamento é uma apropriação da 

ferramenta em que as pessoas disseminam a informação para além daquela bolha que se 

forma na postagem da fanpage de notícias.  

Escolhe-se compartilhar um conteúdo em seu próprio perfil e, ao fazer isso, 

ainda que os enunciados acompanhados desse compartilhamento apresentem diferentes 

discursos, topologicamente está se fazendo uma tomada de posição, já que 1.773 perfis 

espalharam o conteúdo da postagem para outras redes, que podem ou não ter dissipado 

para outras bolhas de interação.  

A tomada de posição consiste em espalhar o conteúdo para além de sua própria 

rede, ainda que o sujeito não consiga ter noção plena da amplitude de sua decisão. Daí a 

importância da propagação na rede. Se, tipologicamente, os comentários que se seguem 

a esses compartilhamentos podem não trazer uma ruptura discursiva no sentido de 

evidenciar ou ressignificar o discurso de violência sistêmico-simbólica contra as 

mulheres, topologicamente o compartilhamento significa que mais pessoas terão acesso 

àquela informação. A apropriação da ferramenta ‘compartilhar’ denota bem a 

importância dos laços fracos para a formação de redes e espaços temporários de 

interação, que ajudam a formar o continuum digital. Nesse caso, o fato de quase dois 

mil perfis terem compartilhado essas postagens – que irão se dissipar para milhares de 

outras redes – agrega à ruptura, pois se abre espaço para o embate discursivo, para a 

formação de novos saberes e posições de poder diferentes.  

Em relação às reações do Facebook, outra forma topológica de apropriação para 

dar significado a um discurso – ou a ressignificação deste – o botão curtir86 legitima a 

                                                           
85 Apesar de o Facebook apresentar um número hipotético de comentários, esses comentários não 

contabilizam o total, já que a plataforma não calcula corretamente os comentários que são gerados a partir 

de pisos/turnos conversacionais colaborativos, com mais interações. Por isso, o número de comentários 

que aparece nas figuras aqui apresentadas é sempre inferior aos números reais de comentários de cada 

postagem.  
86 Conforme a Central de Ajuda do Facebook, o botão de curtir “é um modo fácil de dizer às pessoas que 

você gostou, sem deixar comentários. Assim como um comentário, o fato de você ter curtido fica visível 

embaixo da publicação”. Link: 
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postagem, denotando que as pessoas estão acompanhando e aprovando a existência ou 

visibilidade daquela notícia/postagem; o botão “amei” é mais enfático, significando que 

as pessoas amaram ou gostaram muito da publicação, como um forte sinal de 

aprovação, não necessariamente do conteúdo, mas da exposição.  

Embora os significados simbólicos e discursivos de cada reação sejam 

subjetivos, compreende-se que o “haha”, por exemplo, simboliza graça e substitui, em 

partes, aqueles comentários que continham apenas risada. Pode significar um sinal de 

deboche ou de que a pessoa realmente achou a situação ou a própria postagem cômica e 

engraçada; assim como o botão “uau”, que demonstra surpresa, seja para algo bom ou 

ruim. Já o botão “triste” demonstra sinal de desaprovação e incômodo, e o “grr” é 

irritação e desaprovação mais enérgica, como se de fato a postagem ou seu conteúdo 

incomodassem quem está interagindo. Nesse caso, a reação “grr” foi a que mais gerou 

interação, portanto, pode-se compreender que, ainda que 4.500 pessoas não tenham 

comentado nessas três postagens, esse número de sujeitos demonstrou incomodação em 

relação ao acontecimento.  

As reações disponibilizadas pela ferramenta online possibilitam que, 

topologicamente, outras significações sejam atribuídas ao que está sendo postado, 

distinguindo tomadas de posição e agires comunicativos em diferentes graus. Bem como 

também formam espécies de esferas públicas múltiplas que não necessariamente 

interagem, mas expressam uma opinião e ajudam a constituir um discurso de quebra do 

padrão de violência sistêmico-simbólica ou de manutenção deste.  

No caso da reação que mais teve repercussão e legitimação por parte das 

pessoas, o “grr”, representa, simbolicamente, uma desaprovação e a necessidade de, por 

meio da apropriação da ferramenta, marcar essa posição. Ou seja, ao invés de não se 

pronunciarem, de silenciarem suas opiniões, esses sujeitos optaram por demonstrar 

desaprovação por meio dessa reação disponibilizada pelo Facebook. Pode-se 

compreender que por meio desse mecanismo e essa tomada de posição há uma ruptura 

discursiva, já que a maioria das reações demonstrou não aceitar o discurso de 

dominação e de violência sistêmico-simbólica contra as mulheres. Essa posição 

estabeleceu uma dimensão de significado para a publicação – diferente daquele que 

                                                                                                                                                                          
https://www.facebook.com/help/110920455663362?helpref=search&sr=6&query=O%20que%20%C3%

A9%20o%20bot%C3%A3o%20Curtir%3F Acesso em Março de 2017.  

https://www.facebook.com/help/110920455663362?helpref=search&sr=6&query=O%20que%20%C3%A9%20o%20bot%C3%A3o%20Curtir%3F
https://www.facebook.com/help/110920455663362?helpref=search&sr=6&query=O%20que%20%C3%A9%20o%20bot%C3%A3o%20Curtir%3F
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seria formado caso a maioria das legitimações fosse de riso ou de explicita aprovação 

pelos comentários. E, a delimitação dessa opinião é relevante na medida em que ela está 

acessível e pode ser percebida pelas pessoas da rede.  

Apesar de não ser possível deixar de lado uma análise sobre essas reações e 

compartilhamentos, já que são números relevantes e discursos que se repetem e 

significam, tanto quando os discursos ditos, porque assumem posições de poder por 

meio de um clique, o foco recai agora sobre os comentários e as interações que foram 

geradas nessas postagens. 

5.1 Etapas de Análise das interações nas três postagens 

 

Após analisar a peça publicitária e identificar as três postagens que mais 

repercutiram no continuum digital da rede, separei a análise em etapas diferentes, cada 

uma por um motivo em específico. Antes de analisar os comentários de cada postagem, 

julguei necessário realizar uma análise da rede de palavras mais utilizadas durante as 

trocas conversacionais das três postagens, a fim de verificar ou não a existência de 

discursos que se aproximam. Com a coleta dos comentários pelo Interaction Crawler, 

somei o total de comentários – 1.284 comentários gerais – e estes foram salvos do 

aplicativo no formato .txt (arquivo de texto comum), para que então fossem catalogados 

pelo site Textometrica87. Pelo site é possível identificar quais pares de palavras e, 

palavras mais utilizadas pelos interagentes, e formar uma rede dessas palavras citadas. 

Selecionei termos que foram citados duas ou mais vezes, nos comentários das três 

postagens e, depois de feita a seleção, transformei o arquivo salvo em um grafo no 

aplicativo Gephi88, para análise e visualização dessas redes de palavras. As ferramentas 

facilitam a visualização de frequência dos termos mais utilizados e sua análise auxiliam 

na compreensão dos contextos estabelecidos nas esferas públicas criadas. A rede de 

palavras mais usada nas três postagens coletadas será analisada a partir do tópico 5.2.   

 

 

 

                                                           
87 http://textometrica.humlab.umu.se/  
88 Disponível para download em: https://gephi.org/  

http://textometrica.humlab.umu.se/
https://gephi.org/
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Após a análise da rede de palavras mais utilizadas nas três postagens, separei e 

categorizei os comentários de cada postagem por tipos. Para isso utilizei o aplicativo 

Interaction Crawler, desenvolvido para esta pesquisa, que coleta o número total de 

comentários, tal qual eles se apresentam na postagem do Facebook. Com o aplicativo é 

possível hierarquizar cada comentário conforme aqueles que receberam maior número 

de pisos colaborativos, ou seja, aqueles que tiveram mais turnos conversacionais. Pelo 

aplicativo também foi possível hierarquizar em ordem decrescente aqueles comentários 

que receberam um maior número de curtidas89– legitimações, conforme figura 41: 

 

Figura 35 - opções disponibilizadas pelo aplicativo logo após feita a coleta de uma postagem. 

 A partir daí, fiz a categorização dos comentários em tipos como: “comentários-

gerais”, “comentários raiz”, “comentários sem turnos”, “comentários com turnos” e 

“comentários dos turnos”. Os “comentários gerais” correspondem aos comentários 

totais de cada postagem; já os “comentários-raiz” correspondem aqueles comentários 

iniciais a um turno conversacional ou aqueles que não geraram turnos. Dentro da 

categoria “comentários-raiz” há uma subdivisão, em que os “comentários sem turnos” 

são aqueles em que não houve interação após a postagem do “comentário-raiz”, e os 

“comentários com turnos” são os comentários que, dentro da categoria “comentários-

raiz” desenvolveram uma conversação dentro da esfera pública que se formou, ou seja, 

há turnos conversacionais a partir desses “comentários-raiz”. Os “comentários dos 

turnos” correspondem aos comentários que se originaram a partir de “comentários-raiz”, 

permitindo turnos conversacionais, formação de novos espaços e maior interação entre 

                                                           
89 Quando a coleta destas postagens foi realizada o Facebook ainda não havia disponibilizado os botões 

de outras reações para comentários. Por isso, a análise foi feita com a coleta do número de curtidas dos 

comentários. Caso já houvesse as demais reações disponíveis nos comentários das postagens outros 

mecanismos de rupturas seriam analisados e identificados.  
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os interagentes. Esses “comentários dos turnos” porque denotam que houve uma maior 

interação e debate naquela esfera pública temporária que se formou, o que pode 

proporcionar o estabelecimento de outros discursos e rupturas, já que, ao contrário dos 

demais comentários – que também apresentam sua importância de análise em função da 

quantidade de opiniões, argumentações e legitimações – permitem o conflito, o embate 

discursivo.  

Para exemplificar, nas figuras 35 e 36 nota-se que há o “comentário-raiz”, o 

comentário inicial, e em seguida outras 22 e 10 respostas, respectivamente, o que os 

colocam dentro da categoria “comentários com turnos”. Essas respostas não são 

“comentários-raiz” porque são consequentes a um comentário inicial, e por isso foram 

categorizadas como “comentários dos turnos”. 

 

Figura 36 

 

Figura 37 

Já na figura 37 (abaixo), há um “comentário-raiz” sem respostas subsequentes a 

ele, por isso ele foi tipificado como um “comentário sem turno”. 

 

Figura 38 

Dentro dessa perspectiva de categorização90, os comentários, em cada postagem, 

ficaram assim delimitados: 

                                                           
90 Importante salientar que, nos comentários com turnos, foram quantificados aqueles em que havia dois 

ou acima de dois comentários subsequentes ao “comentário-raiz”. Portanto, aqueles “comentários-raiz” 

que receberam apenas um comentário subsequente foram categorizados dentro dos “comentários sem 

turnos”.  
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Figura 39 - categorização dos comentários da postagem do Jornal Extra (imagem da autora). 

 

 

Figura 40 - categorização dos comentários da postagem da Revista Extra (imagem da autora). 

 

 

 

Figura 41 - categorização dos comentários da postagem de Catraca Livre (imagem da autora). 

 

Categorizados esses comentários, faz-se necessário analisar os discursos 

trabalhados e retrabalhados neles. Para isso, realizei a análise pela ordem e separação de 

dados. Por isso, analisei 1º: os comentários-raiz (análise a partir do tópico 5.3.1), em 2º: 

turnos conversacionais (análise a partir do tópico 5.4), e em 3º: legitimações curtidas 

(análise a partir do tópico 5.5).  
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Essas divisões foram feitas porque os comentários-raiz são aqueles que iniciam, 

que começam a possibilidade de trocas conversacionais entre interagentes, e são eles 

que oportunizam a ressignificação do espaço e do discurso, causando um rompimento.  

Já os turnos, as trocas conversacionais ajudam a identificar a visibilidade da rede 

e do rompimento. Ou seja, a quebra da posição discursiva também pode ser identificada 

para além da quantidade, mas também na qualidade dos discursos a partir das trocas. 

Enquanto os comentários-raiz não representam necessariamente um processo de 

interação entre interagentes, as trocas e os turnos conversacionais são a base para a 

formação de uma esfera pública. Qualitativamente essas trocas me permitem identificar 

a visibilidade de um comentário e de seus discursos, e como diferentes espaços vão 

sendo criados em uma só postagem.  

Por fim, a análise das legitimações, ou seja, das curtidas de cada um dos 

comentários também ajudam na identificação de visibilidade de determinado discurso, e 

se ele está alinhado à quantidade de comentários totais publicados. Muitas vezes 

interagentes não se posicionam publicando suas tomadas de posição e suas opiniões, 

mas as deixam marcadas por meio da legitimação de uma curtida, acrescentando 

significado à determinado comentário e deixando aquele discurso, no espaço criado, 

mais forte.  

Esclarecidas as etapas de análise das postagens, seguem agora cada um dos 

tópicos com as análises correspondentes.  

5.2 Rede de palavras mais utilizadas nas três postagens coletadas 

 

Se os espaços vão sendo estabelecidos pelas interações sociais, bem como os 

discursos vão sendo (re)construídos pelas práticas conversacionais nos sites de rede 

social, é necessário que os sujeitos se apropriem das ferramentas disponibilizadas por 

um espaço concebido que proporciona a interação. As diferentes esferas públicas serão 

representadas socialmente nesses espaços a partir do momento em que os discursos vão 

sendo estabelecidos, assimilados e reconhecidos por grupos de pessoas que também se 

apropriaram das ferramentas e construíram um lugar no qual a produção de saberes e 

sentidos é múltipla. 
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Logo, quando há uma postagem pública pública, em que não há controle de fala 

dos interagentes, é possível pensar o contexto e as esferas sob diferentes aspectos. Há a 

esfera pública macro, o Facebook; dentro dessa esfera há diversas outras esferas 

formadas por laços sociais – em sua maioria – fracos, que são as fanpages, e, dentro das 

fanpages haverá bolhas de interação – nas postagens de cada fanpage – que vão 

culminar nas esferas públicas. Dentro de cada postagem, não haverá apenas uma esfera 

pública, já que a plataforma permite que comentários sejam respondidos e que novas 

bolhas de interação sejam formadas dentro de uma bolha já existente – conforme 

também a ideia trabalha por Bastos (2011), da matrix digital, sobre a saturação de redes 

dentro de redes.  

Na internet, grande parte dos usuários produz conteúdo, porque, se não fosse 

essa produção de conteúdo, o espaço concebido para tal não teria serventia, já que a 

circulação de diferentes discursos não circularia e os ambientes não seriam formados.  A 

audiência da internet – mantida pelo agir comunicativo – além de ser audiência, também 

é parte de um todo que mantêm as esferas públicas estabelecidas, sejam elas temporárias 

ou perenes. Ainda que parcialmente, o controle dos discursos parta, de forma 

importante, dos sujeitos interagentes, e esse controle se dê na no enraizamento ou na 

ruptura dos discursos.   

Abaixo, trago inicialmente a rede apresentada na figura 42, que representa as 

palavras mais utilizadas divididas por grupos de modularidade, ou seja, aqueles grupos 

de comentários que aproximaram mais umas palavras em relação às outras, o que acaba 

formando alguns grupos discursivos conforme a estrutura da rede, a partir da soma dos 

comentários das três postagens das fanpages já mencionadas, a fim de identificar alguns 

padrões discursos e mecanismos iniciais de rupturas discursivas, para que depois estas 

sejam analisadas mais minuciosamente: 
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Figura 42 - Palavras mais utilizadas entre as três postagens, separadas por grupo de comentários 

que se aproximam (imagem gerada e editado no Gephi). 

 

A maioria dos termos em evidência se referem a adjetivações acerca da 

postagem feita pela instituição de saúde, pelos profissionais da área, ou sobre quem 

planejou e executou a arte da peça publicitária. Quanto mais vezes um termo foi 

utilizado, mais em destaque ele apareceu no grafo. Neste caso, os discursos circulam em 

torno, principalmente, dos termos “absurdo” (citado 58 vezes), “mulher” (citado 51 

vezes), “ridículo” (citado 51 vezes), “propaganda/publicidade” (citados 51 vezes, entre 

um ou outro termo), “ginecologista(s)” (citado, no singular ou no plural, por 50 vezes), 

“hospital” (entre o próprio termo ou o nome da instituição, foi citado 50 vezes), 

“mulheres” (citado 39 vezes), “noção” (36 vezes), “respeito” (33 vezes), “horror” (29 

vezes), “merda” (29 vezes), “médico(s)” (no singular ou no plural, citado 28 vezes), 

“nojo” (citado 26 vezes), “homem” (citado 24 vezes), “profissionais” (24 vezes), a 

expressão “o pior”  (citada 23 vezes), “estupro” (citado 22 vezes), “vergonha” (21 

vezes), “machismo” e “machista(s)” (cada um citado 17 vezes), “mimimi” (citado 17 

vezes), “cultura” (16 vezes), “foto” (15 vezes), “inveja” (14 vezes), “lamentável” (14 

vezes),  “homens” (15 vezes) e “inacreditável (13 vezes). Além disso, emoções são 

ressignificadas com o uso de emoticons que simbolizam riso, choro, raiva ou choque. 

Levando-se em consideração o contexto mutável estabelecido por essas redes, 

compreendo que, com a soma de todos os comentários das três postagens, ainda que 

cada postagem tenha uma abordagem própria e esferas públicas próprias, faz com que 
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estas se tornem uma esfera pública maior que, de maneira geral, ajuda os sujeitos a 

identificar como os interagentes se posicionam, ajudando a formar desde 

ressignificações, rupturas discursivas, nova propagação de saberes ou a formação de 

uma opinião pública. 

Para que se compreendam os discursos de poder estabelecidos a partir da 

utilização destes termos é necessário entender a posição discursiva dessas palavras e a 

formação das esferas públicas múltiplas que foram sendo estabelecidas na soma das três 

postagens. A partir do grafo em que foram coletados os 1.284 comentários gerais das 

três postagens foram identificados nove grupos discursivos (cada cor no grafo geral 

significa que o termo pertence a determinado grupo ou esfera discursiva), em que as 

palavras se correlacionaram com mais frequência, o que ajuda também a identificar os 

diferentes contextos e espaços formados na rede. Os grupos discursivos foram: 

 

Figura 43 - primeiro grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

O primeiro grupo discursivo apresentado traz os termos “horror”, fortemente 

relacionado ao significado topológico construído pelo emoticon que simula alguém 

irritado. Também aparecem os termos “grosseria”, “desrespeitosa”, “nojenta”, 

“desnecessário”, “barbaridade” e “revoltante”. Nesse grupo, o embate discursivo não 

ocorre, pois os comentários relacionados a esses termos estabelecem uma unicidade do 

discurso que desaprova a “homenagem” feita pela instituição de saúde, caracterizando o 

fato como algo nojento ou revoltante. Há, portanto, uma evidenciação do discurso de 

violência e uma ressignificação discursiva para a peça publicitária, que passa a ser vista 

como algo pejorativo.  
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Figura 44 - exemplos de comentários a partir do primeiro grupo de palavras analisado 

 

O segundo grupo discursivo construído a partir da opinião de interagentes e seus 

contextos prévios do que é uma violência contra as mulheres ou de um contexto pré-

concebido que naturaliza esses discursos foi: 

 

Figura 45 - segundo grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

Aqui há trocas conversacionais divididas, como é o caso dos termos “chorando”, 

“abuso”, “horrorizada”, que estabelecem uma dimensão do significado diferente de 

“mãe”, “irmã”, “filha”, “argumento”, e de “close errado”, com o emoticon que simula 

um riso com lágrimas. As trocas conversacionais serão analisadas a seguir, mas 

enquanto um grupo se diz horrorizado e estabelece um significado multiplicador mais 

pessoal, o outro propõe uma pessoalização do discurso, propondo uma dimensão do 

significado que inclui os núcleos familiares dos interagentes a esse discurso.  

 

Figura 46 - exemplos de comentários do segundo grupo de palavras analisado 
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O terceiro grupo de palavras gira em torno do vocábulo “hospital”, e diferentes 

trocas conversacionais também estabelecem diferentes rupturas. Cada troca vem de um 

agir comunicativo, como é o caso do uso dos vocábulos “consequências”, 

“responsáveis” e “responsabilizado”, que estabelecem um discurso sobre a necessidade 

de se encontrar quem fez isso e responsabilizar a pessoa. Outro agir comunicativo surge 

a partir dos vocábulos “agência”, “publicitário” e “autorização”, em que se afirma que o 

“hospital” deve ter autorizado a publicação, bem como a agência e o publicitário e 

pedem a “demissão” de quem postou a imagem. “Foto”, “criança” e “pernas (abertas)” 

estabelecem um outro grupo discursivo que fala da “foto” da “homenagem”, que parece 

relacionada a uma criança ou “adolescente”. Aparecem também o uso de adjetivações 

como “ridículo” e “ridícula”, “bizarro”, “repugnante”, “besta”, “louco” “idiota(s)” e 

“doentio”. Há também pessoas que gostaram da postagem, demonstradas pela 

apropriação tipológica e dimensão de significado topológico “kkkk” e “gostei”. 

 

 

Figura 47 - terceiro grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

 

A palavra “humor” aparece em duas diferentes dimensões de significado, um 

que fala sobre a imagem ter ultrapassado a “gracinha” e outra que acha positivo o “bom 

humor” da postagem: 
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Figura 48 - exemplos de comentários do terceiro grupo de palavras analisado 

 

A palavra “feminismo” aparece, em menor escala, e constroi, também, duas 

dimensões de sentido, sendo um pejorativo, como se o movimento feminista fosse algo 

negativo, e outro que fala da necessidade de existência do mesmo: 

 

 

Figura 49 - mais alguns exemplos do terceiro grupo analisado 

O quarto grupo discursivo que aparece traz um embate discursivo sobre a 

“cultura do estupro”, “contra as mulheres”, e fala sobre “estuprador/es”. Além disso 

também há os termos “machismo”, assim como “hipocrisia” e “engraçado”. Ao 

contrário dos dois grupos anteriores, as trocas conversacionais neste caso apresentam 

um confronto maior, já que comentários questionando a presença ou não da cultura do 

estupro surgiram, assim como de quem cabe a culpa do caso ou dos casos de estupro. 

Isso porque dinâmica da violência sistêmico-simbólica contra as mulheres, 

especificamente em casos em que a violência sexual é uma realidade, faz com que a 

culpa recaia sobre alguém em específico, e não sobre uma cultura ou sobre um discurso 

de dominação que minoriza nós mulheres. Há, portanto, nesse grupo discursivo, maior 

atrito, que acaba causando um embate em torno do termo que aparece com maior 

destaque no grupo: “mulher”.   

 

Figura 50 - quarto grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 
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Os comentários sobre machismo são relatando ou evidenciado o fato como tal, 

ou ainda, respondendo a outros comentários, como será analisado a seguir.  

 

Figura 51 - exemplo de comentário do quarto grupo de palavras analisado 

O termo “hipocrisia” refere-se a um grupo discursivo em que há a manutenção 

do discurso machista e tornado natural e pré-concebido, já que às mulheres é atribuída a 

hipocrisia. Segundo o comentário é engraçado como isso não é uma violência caso as 

mulheres achem o médico bonito.  

 

Figura 52 - outro exemplo de comentário pertencente ao quarto grupo de palavras 

 

O quinto grupo discursivo fala da “falta de respeito” em relação às mulheres e 

uma falta de “bom senso”. Além disso, aparecem novamente adjetivações como 

“vergonhoso”, “péssimo”, “inacreditável” e “doente”.  

 

Figura 53 - quinto grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

 

 

Figura 54 - exemplos de comentários do quinto grupo de palavras 

O sexto grupo discursivo fala do momento constragedor do exame ginecológico, 

sobre o machismo da postagem e o fato de que não é possível ter inveja de uma situação 

dessas – embora haja poucos comentários que tenham utilizado o termo “inveja” com o 

mesmo contexto estabelecido pela postagem do hospital, como será visto adiante – e há 

a inversão discursiva, uma percepção de um sentido de verdade estabelecido que 
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contém violência sistêmico-simbólica contra as mulheres e que estabelece essa inversão 

quando propõe que então, se façam homenagens aos homens no dia do proctologista ou 

urologista – por isso os termos “dedada” e “próstata” também aparecem.  

 

 

Figura 55 - exemplos de comentários do sexto grupo de palavras analisado 

 

 

Figura 56 - sexto grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

 

 O termo “criminosos” se atribui a quem postou a peça publicitária, permitiu a 

postagem ou quem a elaborou e, o termo “mimimi” surge. Tipologicamente, na língua e 

no contexto de interação do momento histórico se identifica, inicialmente, o uso do 

termo “mimimi” como algo pejorativo, como de fato acontece em alguns comentários, 

entretanto há uma ressignificação deste termo se atentarmos para o contexto 

estabelecido em torno do termo. Usa-se o “mimimi” para criticar quem chama a 

situação dessa forma, como será possível identificar mais minuciosamente na análise 

das trocas conversacionais. 

 

Figura 57 - exemplo de comentário do sexto grupo de palavras analisado 

O sétimo grupo discursivo e que forma mais outra esfera pública relaciona as 

palavras “homem”, com destaque, “escroto”, “desrespeitoso”, “abusivo”, “velho”, 

“bonito” (“bonitinho”), “feio” e “emprego”. Como o Facebook mantêm uma estrutura 

conversacional que permite trocas em que grupos são formados a partir dos pisos 
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colaborativos, além dos pisos individuais, no caso deste grupo discursivo as trocas 

conversacionais se relacionam a uma série de um piso colaborativo, em que se questiona 

o fato de que quando o homem – ginecologista – é bonito, as mulheres não se 

importariam com o assédio. Ao passo que com o piso colaborativo algumas mulheres 

rompem esse padrão discursivo de violência sistêmico-simbólica e dizem que não 

importa ser “bonito” ou “bonitinho”, “feio” ou “velho”, porque uma atitude de violência 

não deixa de ser algo “desrespeitoso” ou “abusivo” (conforme exemplo abaixo). 

 

Figura 58 - sétimo grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

 

 

Figura 59 - exemplo de comentário do sétimo grupo de palavras analisado 

 

O oitavo grupo discursivo circula em torno do discurso sobre à 

propaganda/publicidade em si. O termo “nojo” aparece vinculado à publicidade, assim 

como “merda” e “porcaria”.  

 

Figura 60 - oitavo grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

 

A palavra “contexto” surge e estabelece um sentido de verdade que questiona 

como hoje o discurso é outro, e que esse tipo de violência não é mais aprovada, havendo 

então, uma ruptura estabelecida a partir da identificação do rompimento que a própria 

publicidade causa ao trazer um conteúdo machista (conforme exemplo abaixo). 
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Figura 61 - exemplo de comentário do oitavo grupo de palavras analisado 

 

Há, nesse grupo, um embate discursivo – não necessariamente estabelecido 

durante trocas conversacionais, mas apenas em termos de esfera pública – que diz 

respeito às diferentes dimensões de significados tipológicos de “chato”. A palavra é 

utilizada em diferentes contextos que variaram entre “o mundo está chato”, no qual não 

há a identificação de um discurso de violência sistêmico-simbólica, que figuram entre a 

maioria dos comentários que utilizaram o vocábulo, até respostas a outros comentários 

afirmando que quem é chato é o outro interagente.  

 

 

Figura 62 - outros exemplos de comentários do oitavo grupo de palavras analisado 

Identifico que, como será explorado na outra etapa de análise, há a identificação 

de que se trata de um discurso de violência sistêmico-simbólica, mas que ainda assim 

não parece ser um discurso a ser revertido. Ou seja, há a ruptura pela identificação da 

violência e do poder simbólico que se impõe sobre as mulheres, mas que não parece ir 

muito além dessa evidência do fato.  

No nono e último grupo discursivo há, como destaque, os vocábulos “mulheres”, 

no plural, “médico/s”, “vergonha” e “absurdo”. O termo “médico/s” aparece 

relacionado à “geração” e “sociedade” porque há um questionamento não acerca de 

quem publicou a “homenagem”, mas sim, a atividade profissional de quem está em 

contato direto com as mulheres. Por isso também a expressão “classe médica” surge. É 

possível identificar também as palavras “assédio” e “medo”, e estas estão relacionadas 

ao contexto estabelecido discursivamente sobre o fato de que muitas “mulheres” ainda 

tem medo de irem a esse tipo de “médico/s”, o que causa ainda mais medo do “assédio”. 

O termo “vergonha” está relacionado tanto ao fato em si como ao fato de as mulheres 

terem “vergonha” de irem ao “médico/s”. 
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Figura 63 - Nono e último grupo discursivo analisado (imagem produzida e editada em Gephi) 

 

Há também, nesse grupo discursivo, discursos que dizem respeito à necessidade 

de alguns interagentes em verem uma “punição” à alguém ou à pessoa que fez a 

postagem, pedindo que ela seja “condenada” e relacionando o fato a uma espécie de 

crime. Surge também o vocábulo “piada”, que tem dimensões de significados bem 

variadas. O termo surge desde o uso da ironia, até afirmações como o fato de a 

“homenagem” ser “apenas piada”, conforme os exemplos extraídos: 

 

 

Figura 64 - exemplos de comentários do nono grupo de palavras analisado 

Dos nove grupos de palavras advindos das três postagens mais comentadas sobre 

a “Homenagem ao Dia do Ginecologista”, as palavras mais centrais de cada grupo, que 

influenciaram a aproximação com as demais palavras e contextos, foram “horror”, 

“profissionais”, “hospital”, “mulher”, “crime / falta de respeito”, “ginecologista(s)”, 

“homem”, “propaganda/publicidade”, “mulheres / médico(s)”. Enquanto que em um dos 

grupos o termo “mulher” é atribuído enquanto vítima e grupo minorizado, em outro o 

foco do termo “homem” recai também sobre uma visão do que as mulheres acham 

desses, invertendo o discurso e colocando os homens como objetos de desejo. E então, a 

“culpa” recai sobre a mulher, não sobre os homens. O julgamento de valor dos adjetivos 

do grupo que atribui um interesse sexual – a temperança – das mulheres por homens 

bonitos, estabelece um senso comum como discurso de verdade, mas que rompido no 

mesmo grupo discursivo.  
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Por exemplo, no mesmo grupo em que há uma construção discursiva relativa ao 

fato de que há uma certa hipocrisia na discordância da postagem feita pelo hospital, 

aparece também o termo “objeto”, falando o quanto as mulheres são tratadas como 

objetos sexuais ainda hoje. Em outro grupo discursivo, em que aparece o termo 

“mimimi”, o sentido, inicialmente atribuído como um contexto pejorativo, de algo 

desnecessário, ganha legitimação quando se percebe que o diálogo gira em torno da 

crítica a quem acha a evidênciação dessa violência contra as mulheres um “mimimi”.  

Ou seja, apesar de haver grupos discursivos separados tipologicamente, em que pela 

língua e pelo poder simbólico que as palavras carregam a depender da maneira com a 

qual os grupos vão emitir elas, vê-se que, topologicamente o sentido criado pelas trocas 

conversacionais, pelos emoticons ou pelas legitimações recaem sobre temas e esferas 

parecidas, sobre contextos parecidos, ainda que possam ter dimensões de significados 

variadas.  

Destes nove grupos de palavras, quatro não contém pisos conversacionais em 

que haja, de forma mais impositiva pelo discurso, a presença de uma violência 

sistêmico-simbólica contra o gênero feminino. O destaque fica para a ruptura pela 

percepção do erro na postagem do hospital e pelo discurso estar marcado como uma não 

aprovação desse tipo de conteúdo, o que multiplica ainda mais a dimensão do 

significado topológico pela quantidade de reações “Grr”, como foi explicado acima.  

Se a tipologia trabalha com a dicotomia das palavras e dos significados 

enraizados pelo discurso por um discurso enraizado por uma prática de saberes que 

naturaliza a violência, é em conjunção com a análise desse discurso por meio também 

da topologia que as nuances discursivas podem ser evidenciadas. E hora agora de 

compreender como essas rupturas discursivas se apresentam nas esferas públicas 

múltiplas durante os processos interacionais, já que para Lemke (2010), tipologia e 

topologia se complementam e tem como chave, a interação.  

Nos grupos há uma percepção do rompimento das relações porque há os termos 

“mulher”, “homem”, “médico”, “profissionais” e “paciente”. O rompimento aqui, além 

de deixar marcada a violência sistêmico-simbólica, ocorre também porque há um 

rompimento, ainda que seja mínimo, das noções sociais de gênero e do que constitui o 

“ser mulher”. 
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Além dos significados topológicos existentes nessas trocas, julgo relevante 

encontrar sinais discursivos de como a apropriação da rede e dos sujeitos que as formam 

pelas ferramentas a eles disponibilizadas abrem as possibilidades de ressignificações das 

palavras e dos próprios discursos. Essa apropriação permite contextos híbridos, com 

dimensões de significados muito maiores do que apenas aqueles que concordam ou que 

discordam da violência existente na postagem da instituição de saúde.  Por isso, agora, 

parto para a análise de cada postagem, separadamente, com a intenção de identificar e 

compreender os mecanismos com os quais as rupturas discursivas contam. 

5.3 Embate e Ruptura discursiva 

 

Com o destaque dos termos mais utilizados nas três postagens coletadas e a ideia 

de que a ruptura discursiva se apresentou majoritariamente na utilização de 

adjetivações, evidenciando a violência sistêmico-simbólica, identifico que há uma 

ruptura pela oposição ao discurso da peça publicitária.  

Além disso, um dos mecanismos de ruptura utilizados e que já pode ser 

identificado é que o uso dessas adjetivações permitiu que a peça publicitária e o 

discurso inicial mantido por ela foi ressignificada. Cabe agora, então, analisar os 

discursos que circularam nessas esferas públicas múltiplas e que se formaram a partir 

dos comentários e turnos conversacionais gerados.  

Para isso, busquei separar de maneira sistemática essa análise a fim de 

demonstrar se e de que diferentes a ruptura discursiva e consequentes embates podem 

ocorrer, dependendo da conexão estabelecida entre os laços no momento de interação e 

formação das esferas públicas e tomadas de opinião, assim como das apropriações das 

ferramentas do site Facebook. Isso porque a ressignificação não apenas de discursos 

como também dos espaços em que se formam essas esferas, além de significarem 

quantitativamente, também são relevantes quando considerados qualitativamente.  

Nesta etapa a análise foi realizada em termos gerais, ou seja, foram percebidos 

os discursos quantitativamente e qualitativamente a partir de uma perspectiva de todos 

os comentários-raiz postados em cada uma das postagens coletadas. Essa perspectiva 

inicial ajuda a compreender qual a tomada de posição dos sujeitos, se eles identificam 

de alguma forma a violência sistêmico-simbólica contra as mulheres, como eles 
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posicionam em relação a esse discurso, como romper esse discurso – pela evidenciação 

ou pela ressignificação – e porquê isso seria considerado um tipo de ruptura.   

Após serem analisados os comentários-raiz de maneira geral, o foco recaiu sobre 

aqueles comentários que estabeleceram turnos conversacionais, ou seja, trocas 

discursivas. Esses turnos conversacionais formam novas esferas públicas de interação e, 

um outro tipo de mecanismo de ruptura discursiva pode surgir a partir dos embates 

formados pelos sujeitos que estabelecem pisos colaborativos pela interação. Isso porque 

é nesses espaços que se oportuniza o embate, o debate sobre as temáticas exploradas a 

partir da postagem inicial.  

O terceiro nicho da possibilidade de se analisar os mecanismos da ruptura 

discursiva estaria, por fim, na apropriação simbólica e no significado topológico das 

curtidas em cada comentário postado nessas microesferas públicas. Pensando na 

importância dessas audiências analiso os comentários que mais recebem curtidas91 – 

legitimações – em cada postagem.  

5.3.1 Comentários-raiz: 

 

No tópico em que se trabalhei as noções de esferas públicas múltiplas, o espaço 

e os contextos, destaquei que o espaço é visto, também, como uma prática social 

dependente dos contextos e das esferas, como conceitos que se retroalimentam e que 

são, funcionalmente, suportados e marcados discursivamente pelas interações sociais. 

Quando trabalhei conceito de significado multiplicador de Lemke (2010), compreendi 

que não é possível construir significados com a língua de maneira isolada, porque a 

intercontextualidade das palavras em multiplicação com os símbolos, sejam eles 

imagéticos ou não, permite a construção de contextos heterogêneos.  

E, a própria noção de espaço se torna relevante para que se torne possível 

compreender de que maneira as rupturas discursivas – e as quebras de contexto 

previamente estabelecidos – são possíveis. A noção de Foucault (2014b) sobre o 

discurso como forma de poder pode ser trabalhada com essa noção de espaço, de como 

são apropriadas determinadas ferramentas para que estas signifiquem um discurso de 

poder e uma reversão de um discurso tido como natural, e não como sistêmico e 

                                                           
91 Os comentários mais curtidos foram ranqueados com o aplicativo Interaction Crawler. 
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simbólico. Se é por meio da interação que os espaços são construídos e as esferas 

múltiplas evidenciadas, deve-se novamente trazer aqui a ideia da relevância que recai 

sobre esses espaços que ancoram as práticas discursivas, já que é pelo agir comunicativo 

do qual fala Habermas (1997) que a negociação, o embate discursivo de torna possível. 

Portanto, inicialmente analisarei os comentários-raiz, aquele que iniciam a 

possibilidade de trocas e conversação, porque são eles que oportunizam a 

ressignificação do espaço e do discurso, já que é pelo agir comunicativo desses 

interagentes que se torna possível uma construção de um discurso que rompe sistêmico-

simbólica contra as mulheres apresentada e identificada pelas postagens das referidas 

fanpages de notícias.  Em seguida, serão analisados os turnos conversacionais, que 

retomam o agir comunicativo e ressignificam espaços e discursos.  

5.3.2 Comentários-raiz da Postagem Jornal Extra: 

 

Dos comentários da postagem de Extra, 218 são “comentários-raiz”, ou seja, são 

comentários de piso único ou, que começaram um piso colaborativo. Destes 218 

comentários, 142 são de mulheres e 76 são comentários masculinos. Ou seja, há uma 

tomada de posição maior, quantitativamente falando, de mulheres em relação aos 

homens.  

Analisando tipologicamente, dos 142 comentários femininos, 110 demonstraram 

algum tipo de indignação, evidenciando isto por meio de um discurso que buscou 

problematizar a questão e ir contra a “homenagem” publicada pelo hospital. A maioria 

desses comentários considerou a peça publicitária ofensiva, horrorosa, grotesca, 

vergonhosa, desrespeitosa e desagradável, entre outras adjetivações. Além de considerar 

que as pessoas responsáveis devem ser responsabilizadas, descreditando o trabalho dos 

profissionais de marketing, publicidade e assessoria do hospital.  Levando em 

consideração a dimensão do significado multiplicador pode dar às formações dos 

discursos, cabe levar em consideração de que maneira estão apresentados esses 

discursos quando eles são analisados tipologicamente e topologicamente, como os 

recortes que exemplificam parte desses comentários: 
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Figura 65 

Topologicamente, o comentário acima tem o uso da extensão de vogais no meio 

ou no final das palavras (como exemplo da imagem anterior), principalmente nas 

adjetivações, durante os comentários das postagens, o que evidencia a necessidade de 

posicionamento dos interagentes. Simbolicamente a extensão de vogais define a fala de 

que é algo mais forte do que apenas o significado que aquela palavra possui. Eu 

ressignifico a palavra por meio da extensão de vogais, colocando nela um peso ainda 

maior do que o seu significado, enquanto adjetivo, já possui. Ainda que esses 

comentários, contendo apenas adjetivações, não problematizem as questões, o uso de 

adjetivos para demonstrar insatisfação marca uma posição discursiva de ruptura, porque 

vai contra o discurso que reduz as mulheres ao papel de subordinadas e objetificadas.  

 

Figura 66 

No exemplo acima, novamente há o uso de adjetivaçõesque rompem com o 

discurso usado peça peça publicitária, afirmando que a postagem além de ser nojenta é 

desrespeitosa. Outra posição discursiva aparece de maneira recorrente nos comentários 

que se mostram contrários a postagem, que é a intenção de punir aqueles que criaram, 

postaram ou aprovaram a peça publicitária.  

 

Figura 67 



211 

 

Surgem comentários femininos, contrários à postagem, que utilizam a primeira 

pessoa do plural – nós – para pedirem menos violência às mulheres. Tipologicamente o 

uso da primeira pessoa do plural inclui aquela pessoa que fala ao discurso que ela está 

emitindo, ou seja, há uma inclusão de si quando estas mulheres se colocam como parte 

daquelas que sofrem a violência sistêmico-simbólica de gênero. Além de demonstrar, 

topologicamente, tristeza pelo recurso visual de emoticons com lágrimas.   

No exemplo acima, além da aproximação com o uso da primeira pessoa do 

plural, a interagente estabelece, em sua ruptura, uma aproximação ao usar o “vcs”, 

questionando se as pessoas que não estão compreendendo a desaprovação da 

“homenagem” não tem mães, avós ou tias. Esse tipo de discurso, quando se pensa nas 

dimensões dos significados tipológicos e topológicos, busca aproximar os interagentes 

de maneira emocional, mas não os coloca em uma posição a fim de avaliarem a questão 

dentro de uma esfera pública que cria sentidos de verdade em que as mulheres precisam 

seguir determinados padrões, papeis e/ou perfomatividades, e que elas são julgadas caso 

não correspondam a essas expectativas. Há também a locução adverbial  “por favor”, 

dando uma conotação de gentileza e cordialidade, o que diminui o conflito.  

Vinte e sete (27) comentários femininos foram categorizados como “outros”, por 

serem comentários em que outros sujeitos foram taggeados92, a fim de que pudessem se 

posicionar ou ver a postagem – abrangendo ainda mais a bolha de interação – ou que 

não tinham a ver necessariamente com o foco de análise deste trabalho. O recurso de 

taggear alguém, disponibilizado pela ferramenta, estabelece um outro espaço, e 

ressignifica topologicamente, já que esse espaço vai além da esfera pública daquela 

postagem e se expande para quem que ainda não está interagindo, que ainda não 

estabeleceu trocas discursivas.   

Apenas cinco mulheres apresentaram um discurso de favorecimento ao hospital 

ou à postagem, não identificando problemas ou violência no discurso da “homenagem”, 

conforme os exemplos a seguir: 

                                                           
92 Taggear alguém significa marcar o nome de uma pessoa da rede. Quando uma pessoa marca o perfil de 

outra, esta recebe uma notificação de que foi marcada em determinada postagem, o que a faz ter acesso a 

um conteúdo que talvez ela ainda não tivesse visto.  
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Figura 68 

 

Figura 69 

Nos dois exemplos acima, percebe-se tipologicamente o uso recorrente da 

expressão “mimimi” para descaracterizar o discurso de quem se opõe à postagem, 

aliados aos símbolos que estabelecem um significado de desaprovação, como é o caso 

do emoticon de desprezo – e aí a importância das nuances de significado topológicos – 

desqualificando o outro discurso e ressaltando que as reclamações são exageradas. 

Aqui, ao invés da ruptura há um fortalecimento do discurso apresentado pela peça 

publicitária.  

Esse tipo de colocação vai ao encontro do discurso do louco, de que fala 

Foucault (2014a), onde, por meio da ritualização da palavra há um controle de saberes, 

ou seja, de que aquele não se trata de um discurso de violência contra as mulheres e, 

aqueles que tentam ressignificar o discurso desta forma estão à margem, de “mimimi”. 

Quando a ressignificação não é aceita, a desqualificação também se dá por meio de 

adjetivações – como em “o mundo está chato!”.  

Dos 76 comentários masculinos, 36 apresentaram alguma ruptura discursiva ou 

identificação na violência sistêmico-simbólica imposta pela postagem em “homenagem” 

ao Dia do Ginecologista. Essa ruptura se deu por comentários que afirmam a “falta de 

bom senso”, que a atitude é uma “falta de respeito”, “absurdo”, “falta de sensibilidade”, 

“lamentável”, entre outras adjetivações. Houve também a necessidade de enfatizar a 

cultura do estupro, o posicionamento favorável a uma punição para quem produziu e 

publicou a peça publicitária e questionamentos sobre a capacidade intelectual das 
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agências de publicidade e profissionais de marketing, bem como a sensibilidade da 

classe médica.  

 

Figura 70 

 

 

Figura 71 

 

 

Figura 72 

Os comentários masculinos apresentaram, assim como os femininos, 

adjetivações – como exemplo de “lamentável” – mas também evidenciaram outros 

discursos que contextualizam a situação da postagem da instituição de saúde. Como em 

“a cultura do estupro”, que traz a palavra “cultura” e ressignifica o discurso da 

violência, que passa de pessoalização à problema cultural, de formações sociais e 

normatização dos papeis sociais dos gêneros masculino e feminino.  

O terceiro exemplo de comentário masculino também traz uma adjetivação à 

postagem e critica quem acredita que tudo não passa de “mimimi”. Comentários como 

este– que recebeu 63 curtidas – receberam mais legitimações do que aqueles em que a 

ruptura não se apresenta porque os interagentes não a identificaram na postagem sobre o 

Dia do Ginecologista. O fato deste comentário ter recebido 63 legitimações ressignifica 

o discurso, porque mostra, topologicamente, que os interagentes se apropriaram de um 

recurso disponibilizado pela ferramenta para criar uma prática discursiva em que um 
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símbolo define seu agir comunicativo. Ou seja, há um interagente que deixa claro seu 

discurso, que estabelece um padrão discursivo de poder em que há uma ruptura que 

ainda encara a violência contra as mulheres como algo menor ou natural, e que recebe 

uma aprovação do contexto em que ele criou naquele espaço por meio de um clique, de 

um botão que imageticamente significa, naquele contexto estabelecido, um sinal de 

aprovação.  

Outros 27 comentários foram de homens que taggearam outras pessoas, ou que 

fizeram piadas homofóbicas em relação aos homens do Rio Grande do Sul, afirmando 

que “gaúcho gosta de gaúcho” ou questionando se “gaúchos invejam os médicos ou as 

pacientes”. Comentários masculinos que não identificaram a ruptura na postagem do 

Dia do Ginecologista, ou que acharam exagerada a problemática, somaram treze 

publicações. Embora a dimensão do significado tipológico dessas palavras estabeleça 

um discurso mais evidentemente violento, é por meio do significado topológico que as 

nuances do discurso e do poder desses significados pode ser melhor definido. Dentre 

eles, destacam os seguintes recortes: 

 

Figura 73 

 

Figura 74 

Comentários que assumem uma posição discursiva de humor são característicos 

quando as pessoas não identificam o discurso de violência sistêmico-simbólica contra as 

mulheres, seja porque estão no grupo que assume o poder e domina os minorizados, seja 

porque fazem parte do grupo minorizado, mas não se percebem como tal e corroboram 

o discurso de violência.   
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Nos dois exemplos citados acima percebo um discurso recorrente quando se trata 

de sexualidade feminina e o papel social das mulheres, relativo à performatividade da 

qual fala Butler (2013). Essas dimensões do significado ficam ainda mais evidentes e 

estabelecem um discurso de deboche e riso quando identificados juntos aos emoticons 

de palmas, corações, as reticências e a risada, simbolizada topologicamente pelo 

“kkkkkk”. Pensando na ideia do sentido de verdade de Foucault (2014a) quando os 

sujeitos estabelecem, por exemplo, um contexto em que a relação de um emoticon de 

riso, dentro de uma troca conversacional online, ainda que o texto escrito tenha uma 

carga séria de significado, represente um significado de sarcasmo, é porque há uma 

apropriação em que o discurso passa a ser ressignificado pelo uso de uma ferramenta 

disponibilizada para os sujeitos, e que só ganha significado quando estes lhe dão um ou 

mais sentidos de verdade.  

Logo, a maneira como cada pessoa busca estabelecer determinado contexto ou 

sentido de verdade é uma função daquilo que está à mão – as ferramentas, como a 

língua, a escrita, as imagens – e daquilo que está na cabeça – contextos que são 

carregados e assimilados como discursos naturais, e não construções sociais. Como já 

foi ressaltado neste capítulo, a internet elimina a estabilidade do discurso porque os 

contextos se tornam mais caóticos, porque são retrabalhados a todo momento, e as 

pessoas sabem do seu potencial como contribuintes nessa produção de discursos, bem 

como suas audiências podem influenciar o seu capital social e suas tomadas de 

posições.  

Reduz-se, assim, as mulheres a apenas um corpo que serve para ser admirado, 

criticado e/ou avaliado e, principalmente, que serve ao gênero masculino. Nos exemplos 

extraídos da coleta, além de corroborarem a inveja dos profissionais de saúde, esses 

homens estabeleceram, performativamente, que o corpo das mulheres está a serviço 

deles, e que quando nosso corpo não corresponde ao padrão socialmente estabelecido, 

ele pode ser motivo de riso. 
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Figura 75 

No exemplo acima surge novamente na língua a expressão “mimimi”. A 

expressão surge neste contexto como forma de descaracterizar aqueles sujeitos que 

causaram a ruptura, evidenciando o machismo ou ressignificando o discurso da peça 

publicitária. A expressão “BUÁ BUÁ” simula o choro de um bebê e cria, 

topologicamente, um contexto de deboche ao que aquelas pessoas argumentaram, 

inferiorizando seu discurso. O exemplo acima diz que a homenagem é “só” – 

tipologicamente o uso de advérbio é usado como sinônimo de apenas – meio 

inconveniente, afirmando que nós, mulheres, não precisamos nos sentir tão importantes, 

reduzindo-nos também a um papel que nos silencia quando tentamos nos posicionar.  

Analisarei agora os comentários-raiz da Postagem da Revista Fórum a fim de 

buscar evidenciar os padrões dos mecanismos de ruptura dos interagentes. 

5.3.3 Comentários-raiz Postagem Revista Fórum: 

 

Dos comentários coletados da postagem da Revista Fórum, 322 são 

“comentários-raiz”, sendo que destes, 252 são comentários femininos e 70 comentários 

masculinos. Ou seja, nessa postagem também há uma tomada de posição maior por 

parte das mulheres.  

Dos 252 comentários femininos, 204 demonstraram algum tipo de ruptura em 

relação à “homenagem” publicada. Levando em consideração a dicotomia discursiva e o 

significado tipológico, a maioria desses comentários considerou o discurso “surreal”, 

“absurdo”, “ridículo”, “desrespeitoso”, “inacreditável”, “tosco”, “nojento”, “machista”, 

“repugnante”, “sexista”, e também houve pedidos de punição para quem criou e 

divulgou a imagem e o texto, afirmando que estas pessoas são “burras”, “doentes”, 

“repugnantes” ou “loucas”. Os discursos também tratam da cultura do estupro e do 

machismo, conforme os exemplos a seguir: 
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Figura 76 

 

Figura 77 

 

Figura 78 

Além disso, surgem outros 13 comentários femininos que se apropriam do uso 

de emoticons para darem uma dimensão de significado topológico de repulsa e aversão 

à “homenagem”. Para isso, as interagentes utilizaram o emoticon que simula o vômito, 

conforme figura 76: 

 

Figura 79 

Essas apropriações ressignificam o discurso apresentado, faz com que 

interagentes tenham uma tomada de posição e marquem sua reprovação, evidenciando-a 

por meio dessas imagens. Assim como na postagem da Revista Fórum, o uso do 

emoticon simulando um ataque de vômito foi utilizado na postagem original do Hospital 

– uma espécie de ‘vomitaço’ preencheu os comentários da postagem da instituição – 

bem como nas postagens do Jornal Extra e de Catraca Livre.  



218 

 

Na postagem da Revista Fórum foram recorrentes os comentários que 

taggearam outras pessoas buscando apoio ou um embate discursivo que construísse ou 

reconstruísse parte da esfera pública criada naquela base de comentários. 

Topologicamente, a marcação de outros interagentes pode ser um sinal de busca de 

aprovação do que está sendo dito, como por exemplo em “veja o machismo nas coisas 

mais sutis”. Ou seja, há a percepção daquele discurso como um discurso machista, e a 

necessidade de se ressignificar e marcar o discurso, por meio de novas práticas de 

saberes, a fim de que as pessoas o percebam como machista.  

Ainda analisando o significado topológico incutido nas sentenças, o segundo 

exemplo em que a interagente está usando apenas letras maiúsculas é uma apropriação 

da escrita oralizada que permite que a pessoa simule um grito naquele espaço de 

interação – junto com o número expressivo de exclamações no final do enunciado. 

Além disso, há a adjetivação – “absurdo” – e a reafirmação de que a situação é uma 

“falta de respeito”. Surge também o uso da primeira pessoal do plural, “nós” e “todas”, 

elemento substantivo feminino plural.  O uso desses pronomes causa uma aproximação 

e reforço do argumento, porque inclui a pessoa que fala no discurso – ao usar o “nós” – 

e legitima uma prática discursiva que rompe com o discurso de violência estabelecido e 

enraizado, porque dá voz ao plural feminino. 

Já no terceiro exemplo, a ruptura discursiva está na evidência da influência do 

discurso machista na violência contra as mulheres e como as formações sociais em 

diferentes contextos seguem negando a cultura do estupro, que é citada novamente. Há, 

nitidamente, a necessidade de se pontuar publicamente esse discurso. 

Foram categorizados como “outros” 47 comentários femininos, por serem 

comentários em que outros sujeitos foram taggeados, que não tinham a ver 

necessariamente com o foco de análise deste trabalho, ou que questionaram se a 

postagem era ou não uma postagem falsa. Apenas uma mulher apresentou um discurso 

de favorecimento ao hospital.  

Dos 70 comentários masculinos, 44 demonstraram uma ruptura discursiva na 

violência sistêmico-simbólica imposta pela postagem em “homenagem” ao Dia do 

Ginecologista, afirmando que a postagem é “bizarra”, “repugnante”, “horrível”, 

“machista”, “lastimável”, “inapropriada”, e que se trata de “um estupro em forma de 

propaganda”.  
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Figura 80 

 

Figura 81 

 

Figura 82 

Outro discurso estabelecido nessa esfera pública fala sobre as pessoas que 

criaram ou publicaram a postagem serem “loucas”, “doentes” ou terem “problemas 

mentais”. Aqui, volta-se a questão do discurso do louco, agora com uma inversão de 

poder e ressignificação do que ou quem é o louco. Aquilo que não deve ser dito, a 

palavra não pronunciada, torna-se no discurso dessas pessoas, a própria postagem do 

hospital, considerada machista e/ou uma violência. Ou seja, assume-se uma posição 

discursiva em que o poder simbólico é dado a quem agora não aceita que a palavra 

pronunciada seja a palavra machista ou que naturaliza a violência contra as mulheres e, 

por isso, diz-se que são loucas, já que conforme as ideias de discurso e loucura 

trabalhadas por Foucault (2014a), o discurso do louco é aquele desqualificado 

socialmente, que não leva em consideração ou que não faz parte do sentido de verdade 

estabelecido nas práticas discursivas.  

Surge, novamente, o questionamento de proximidade sobre o fato de essas 

pessoas não terem mães ou irmãs. Apesar de se identificar uma ruptura, esse discurso 

acaba também priorizando a situação em casos específicos e não aborda um discurso 
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mais amplo em relação à performatividade dos gêneros e àquilo que o feminino deve 

representar socialmente conforme as expectativas sociais.  

No total, 22 comentários foram de homens que taggearam outras pessoas ou, 

que também questionaram a veracidade da postagem. Dos comentários masculinos que 

não identificaram problemas na postagem do Dia do Ginecologista somaram-se quatro 

comentários: 

 

Figura 83 

 

Figura 84 

Novamente surge o “mimimi”, a fim de descaracterizar o discurso de quem se 

opõe a ele, tratando-o como um discurso do louco, com reforço da violência sistêmico-

simbólica ao afirmar que há inveja sobre aqueles profissionais que tem contato direto 

com o corpo feminino. As apropriações topológicas dos emoticons e símbolos de 

risadas – kkkk – reforçam a tentativa de minimizar e ridicular a ruptura dos demais 

interagentes pelo humor, o que reforça a performatividade feminina ao se tentar 

desqualificar o corpo das mulheres da terceira idade. Nesse discurso, reforça-se a ideia 

de que o feminino está diretamente relacionado à sexualidade, ao prazer do discurso 

dominante – o masculino – que naturaliza o discurso do corpo feminino à serviço do 

masculino. Ao invés da ruptura há o reforço da violência sistêmico-simbólica.  

Analisarei agora a última etapa dos comentários-raiz, a partir da postagem da 

fanpage do veículo Catraca Livre.  
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5.3.4 Comentários-raiz Postagem Catraca Livre: 

 

Dos comentários da postagem de Catraca Livre, 356 são “comentários raiz”, 

sendo que destes, 301 são comentários femininos e 55 comentários masculinos. 

Portanto, nesta postagem também há uma tomada de posição maior por parte das 

mulheres.  

Dos 301 comentários femininos, 230 mostraram um rompimento em relação à 

“homenagem” publicada. A maioria considerou o discurso “nojento”, “absurdo”, 

“escroto”, “doentio”, “machista”, “desrespeitoso”, “inaceitável”, “opressor”, 

“inacreditável”, “tosco”, “escroto”, entre outros. Também disseram que quem criou e 

divulgou a peça publicitária é “burro”, tem uma “mente demente” e é um “tarado” ou 

“doente”. Questões como a necessidade do feminismo, a importância de bons 

profissionais e depoimentos de mulheres que só vão a médicas mulheres também 

surgiram. 

 

Figura 85 

No recorte acima vê-se que a interagente diz que, além de “uma falta de respeito 

com as mulheres”, o fato se trata de um “crime”. Ela se inclui no discurso ao usar a 

primeira pessoal do singular – “me sinto ofendida” – e diz que além de constranger, a 

postagem é machista. Por fim, usa-se a apropriação da escrita oralizada e o grito – “SAI 

DAÍ!” – é sinalizado pelas letras maiúsculas. Topologicamente as letras em maiúsculo 

significam muito além apenas do significado tipológico atribuído à expressão “sai daí”, 

já que funcionam simbolicamente como se esta mulher gritasse na frente de quem fez ou 

publicou a publicidade. 

No exemplo abaixo (figura 86), a interagente marca outra pessoa, uma mulher, 

para dizer que o feminismo é necessário. Ao taggear uma pessoa, provavelmente 

alguém com a qual há um laço forte estabelecido, vê-se que a intenção é construir um 
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piso colaborativo, para que mais alguém possa corroborar o mesmo discurso. Esse 

comentário recebeu 15 curtidas, o que significa que ao menos outras 14 pessoas se 

identificaram com o enunciado além da pessoa marcada nele.  

 

Figura 86 

Outro exemplo de comentário que identifica a violência sistêmico-simbólica no 

discurso da “homenagem”, diz que “há quem duvide da existência da Cultura do 

Estupro”. Novamente se ressignifica o fato se atribuindo ele a uma cultura, uma 

construção social em que o sujeito feminino é minorizado e que essa cultura do assédio 

é naturalizada a ponto de algumas pessoas não a identificarem. Esse comentário recebeu 

34 curtidas, um significado topológico relevante em termos de espaço e de significação 

das microesferas públicas estabelecidas nessas postagens, como será visto nos próximos 

tópicos de análises: 

 

Figura 87 

No exemplo da figura 88 (abaixo), há um comentário feminino em que a ruptura 

se dá pela proposta de uma inversão de papeis sociais em relação à performatividade 

dos gêneros feminino e masculino. O que a interagente propõe é, para quem acha que 

não passa de “mimimi” – termo recorrente nos comentários que não identificaram 

problemas na “homenagem” – trocar a palavra “ginecologista” por “urologista”, 

especialidade médica que trabalha com o trato urinário e sistema reprodutor dos 

homens. A intenção é ressignificar o discurso, fazendo com que os homens se coloquem 

espaço e discurso das mulheres, para que o lugar de fala seja melhor compreendido. Se 

o poder simbólico está majoritariamente em mãos masculinas – porque os espaços 
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sociais são criados e recriados a partir de uma perspectiva dos homens – é preciso que 

eles troquem seus lugares de fala para que compreendam as reivindicações femininas.  

 

Figura 88 

Na coleta de dados do Catraca Livre houve nove mulheres que mostraram um 

discurso de favorecimento ao hospital ou à postagem, ou seja, que não identificaram a 

ruptura discursiva que dá margem à violência sistêmico-simbólica da “homenagem”. Os 

comentários variaram entre achar que “é muita chatice”, ou que é “mimimi”: 

 

Figura 89 

Assim como nas postagens de Extra surgem mulheres que dizem que “a chatice 

é grande”. No exemplo citado acima a interagente se coloca no discurso usando a 

primeira pessoa do singular – “eu curti”. No exemplo abaixo (figura 90), há também 

uma interagente que se coloca no discurso – “pra mim não” – e relativiza as 

reividincações também falando sobre o fato de que “na vida real até mulher ri com essa 

piada milenar”. Ou seja, não há a percepção da postagem como uma violência, porque 

ela é vista apenas como uma piada, que “até” mulheres acabam rindo. O “até” usado 

aqui como advérbio sianliza inclusão ou abarcamento, ou seja, coloca as mulheres como 

sujeitos que também riem – do que é considerado uma piada – sobre elas mesmas. 

 

Figura 90 
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Dos 55 comentários masculinos, 24 apresentaram um discurso de ruptura, 

contrário à violência sistêmico-simbólica colocada pela postagem do Dia do 

Ginecologista. Os comentários falavam o quanto a postagem era “surreal”, uma 

“loucura”, “inacreditável”, “revoltante”, “falta de bom senso”, uma “vergonha”, entre 

outras adjetivações. 

 

Figura 91 

O discurso vai justamente contra àquilo que foi dito na figura 90 (figura 

anterior), porque o interagente ressignifica o que é o humor ao dizer que o “machismo 

sobrepõe o humor”. Se no comentário anterior o sentido de verdade criado é de que tudo 

não passa de humor, aqui há um mecanismo de ressignificação que diz que não, que 

mais forte do que pode ser considerado humor, há a violência.  

Nos comentários abaixo há exemplos de adjetivações do ocorrido e, novamente, 

surge a marcação – uma mulher é taggeada – a fim de que uma pessoa específica tenha 

acesso àquela esfera pública e ao comentário, que usualmente busca aprovação daquilo 

que se diz.  

 

Figura 92 

 

Figura 93 
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Outros 21 comentários eram sobre outras questões, como a postagem ser falsa ou 

não, ou marcações de outras pessoas sem comentários além da marcação. Já, dos dez 

(10) comentários masculinos que não acharam que a postagem era ofensiva ou 

machista, estes se dividiram em dizer que era muito “blablabla”, “mimizenta demais” ou 

“hipocrisia”, conforme os exemplos a seguir (figuras 94 e 95): 

 

Figura 94 

No exemplo acima aparece, como em outros comentários, o termo “mimimi” – 

mimizenta – para falar que a postagem, apesar de “idiota e fora de propósito” não passa 

disso. As práticas de saberes estabelecidas nessas opiniões são de que há um certo 

exagero ou algo duvidoso no discurso da “homenagem”, mas que isso não justifica a 

comoção que esta causou. Há a identificação da ruptura estabelecida entre as relações 

médicos – pacientes para homem – mulher, que fazem com que a mulher seja tratada 

como objeto sexual a ser invejado, mas ainda assim essa percepção não justifica, para 

eles, a motivação das pessoas em falarem sobre o assunto.  

 

Figura 95 

 

O comentário da figura 95 (acima) diz não ter visto nada de extraordinário. 

Além disso, reforça a ideia do corpo feminino como algo erotizado, a ser apreciado, já 

que diz que nas novelas das 19 horas há imagens erotizadas com crianças na sala. Como 

se o problema, nesse contexto, fossem as pernas da mulher na imagem da “homenagem” 

e o cunho sexual desta, percebido, mas ignorado pelo sujeito. Em ambos os comentários 

convêm-se voltar à ideia da denegação fetichista, de Žižek (2009), em que os sujeitos 
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percebem o contexto em que estão inseridos e o discurso que estão disseminando ou 

assumindo, mas acabam os ignorando, assumindo um contexto de violência. 

Ainda que os números gerais de comentários ajudem a enxergar uma totalidade 

de opiniões dentro de esferas múltiplas de interação por meio de laços fracos – porque 

as formam e não reduzem a bolha, ajudando a formar, em partes, uma opinião pública – 

nota-se aqui que são, em sua maioria, comentários curtos, que não exploram tanto 

questões discursivas de formação de saberes ou de questionamentos naturalizados 

socialmente, mas que não deixam se ser uma ruptura. 

 Tipologicamente, a maioria desses comentários-raiz apresentaram adjetivações 

e a formulação de espaços que questionam a postagem, que rompem majoritariamente 

com um discurso em que nós mulheres somos colocadas como objetos, bem como 

também há o questionamento sobre as produções dos profissionais relacionados à area 

da publicidade. A violência sistêmico-simbólica contra a mulher é identificada 

tipologicamente pelos adjetivos bem marcados nos discursos, que os tornam 

dicotômicos – ou são a favor ou são contra o discurso de violência sistêmico-simbólica. 

E o que permite essa identificação é o rompimento da peça publicitária que, com a 

dimensão do significado multiplicador, permite que língua e imagem simbolizem essa 

violência.  

Entretanto, como o significado topológico também é multiplicador nessas 

esferas públicas e múltiplas das três postagens analisadas, o agir comunicativo do qual 

fala Habermas (1997), o espaço social constituído pela linguagem e que influencia 

diretamente as relações de poder que serão originadas posteriormente pelas trocas 

conversacionais, devem ser levadas em consideração. Ou seja, devo levar em 

consideração que um dos mecanismos de ruptura usados durante o processo interacional 

parte também da apropriação que os sujeitos fazem ao decidirem estabelecer pisos 

colaborativos a partir de um comentário-raiz. Ainda que a ferramenta detenha essa 

poder, é decisão do interagente, de sua tomada de posição, ser parte do piso 

colaborativo ou publicar um novo comentário-raiz.  

Esse posicionamento, de inversão de poder e ressignificação do discurso – 

principalmente porque a maioria dos comentários são de mulheres – denota uma ruptura 

discursiva na medida em que não se silenciam as opiniões desses sujeitos e, na medida 

em que se dá voz às mulheres para que se possa trazer outras práticas e saberes e ajudar 
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a constituir novas dimensões de significados. Essas posições enunciativas corroboram 

que, achar determinada postagem um absurdo não é um discurso do louco, mas sim uma 

inversão de poder que mostra que, por meio da docilização dos corpos, do controle do 

discurso e da ritualização das palavras se pode naturalizar discursos que minorizam nós, 

mulheres, mas que estes também podem ser questionados ou refutados e marcados de 

forma perene por uma ferramenta online e que é basicamente formada por interações, 

pela formação de esferas e espaços.  

A materialidade discursiva, o significado tipológico, se apresentam 

quantitativamente, mas, principalmente o embate discursivo para que outros 

mecanismos de ruptura potencialmente aconteçam vai além de apenas um comentário 

sem interação nessas esferas. É por isso que cabe, neste momento, analisar os turnos 

conversacionais de cada uma dessas postagens, já que cada turno diferentes esferas e 

oportunizam, pela interação, novas práticas de saberes e discursos. 

5.4 Turnos conversacionais: 

 

Se, quantitativamente, uma esfera pública formada por determinado discurso e 

que se propaga na rede, apresenta-se com comentários que rompem com o discurso de 

verdade posto e enraizado pelas formações sociais – como, por exemplo, o discurso de 

violência-sistêmico simbólico colocado pela postagem do Dia do Ginecologista – e, que 

apresenta um contexto diferente, como é o caso das postagens de Extra, Fórum e 

Catraca Livre – a quantidade pode ser significativa. Ou seja, a própria frequência de 

palavras se torna significativa. Estando um conjunto de comentários agrupados em uma 

única postagem e que forma uma esfera pública ampla e subdividida em outras esferas 

menores, o conjunto de adjetivos e de práticas de saberes semelhantes ajudam a 

estabilizar, de certa maneira, o discurso caótico e dinâmico da rede. Entretanto, a quebra 

de uma posição discursiva incutida nas formações sociais pode também ser analisada 

nesses casos para além da quantidade. Isso porque os comentários-raiz não representam, 

necessariamente, um processo interacional entre sujeitos, a base para a formação de uma 

esfera pública.  

O que quero dizer é que, ainda que quantitativamente os comentários-raiz 

possam romper com o discurso de violência, cabe ver, na rede, no espaço social criado, 

se esses comentários são vistos e se há embate discursivo em torno deles. Porque, sem a 
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compreensão de que há visibilidade, de que os sujeitos que tomaram uma posição e, 

pelo agir comunicativo, estabeleceram determinada ruptura, as produções de dimensões 

de significados se perdem no meio de tantas outras esferas públicas formadas no 

Facebook.  

Os sistemas de auto-organização, ao serem relacionados às noções de contexto e 

possibilidade de se retrabalharem alguns discursos, podem ser pensadas neste trabalho 

se for levado em consideração que, ao se falar em múltiplas esferas públicas, são os 

próprios sujeitos que as constituem. Ou seja, apesar de o Facebook disponibilizar as 

ferramentas para que turnos conversacionais individuais e de pisos colaborativos 

aconteçam, são os próprios interagentes que vão decidir como construir determinados 

discursos a partir da disponibilidade desses usos. E, por isso, há novos recursos online 

que, por meio das trocas conversacionais, ajudam na construção do significado 

multiplicador da qual o autor fala. 

 E, como identificar essa visibilidade? Pelos turnos conversacionais e, pelas 

legitimações por meio da ferramenta disponibilizada pelo Facebook e apropriada pelos 

sujeitos: o botão “curtir”. No próximo tópico vou abordar os turnos conversacionais 

gerados em torno dos comentários-raiz. São turnos que se sustentam por pisos 

colaborativos (HERRING, 2013), e, é por meio desses turnos que novas micro-esferas 

públicas se formam, já que cada uma forma uma pequena esfera de debate, de troca. É 

por meio dos pisos que se pode detectar a atenção da audiência e a visibilidade de 

determinado sujeito, bem como de seu discurso.  A audiência e a visibilidade de um 

discurso vão se dar, justamente, pela sustentação dos turnos, pela interação.  

E por que é relevante essa sustentação dos turnos? Primeiro, porque se trata de 

uma apropriação dos sujeitos, que optam estabelecer um diálogo, uma troca discursiva 

com um sujeito que já emitiu sua opinião. Quando os sujeitos se apropriam e criam 

esses espaços sociais a partir da interação, aquele espaço se torna um espaço de 

ressonância discursiva. Para a formação das esferas públicas esses espaços de 

ressonância se originam do agir comunicativo e, por isso, a importância de se 

analisarem esses turnos. Porque, sendo espaços de ressonância, são essas tomadas de 

posição de cada sujeito, a partir de um comentário-raiz, que permitirão construção de 

contextos capazes de fazerem a diferença nessas esferas. 
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 Portanto, se as esferas públicas se constroem enquanto o conteúdo é produzido 

(LEMOS, 2009), são essas micro-esferas múltiplas oriundas das bolhas de interações 

dos turnos conversacionais – ainda que momentâneas – que essas rupturas discursivas 

irão apresentar ou representar um espaço de fala de ressonância. Porque, ao pensar 

como Bastos (2011) e seu continuum digital como um espaço que vai se ressignificando 

na rede na medida em que as pessoas circulam esses dados, pensa-se que cada espaço de 

conversação pode ajudar a ressignificar mais do que apenas o discurso dos comentários-

raiz. 

A análise dos turnos conversacionais foi feita com a mesma estrutura dos 

comentários-raiz. Analiso quantitativa e tipologicamente, para depois analisar as 

práticas de saberes e as formações de discursos de poder que impõe opiniões e normas, 

sejam elas de ruptura ou não. Quantifico quantos comentários-raiz geraram turnos com 

pisos colaborativos, somo esses comentários dos turnos e os divido tipologicamente em 

comentários que romperam com o discurso de violência sistêmico-simbólica de 

objetificação do corpo e do ser mulher em um espaço público. Assim como daqueles 

que buscam a manutenção de um discurso de verdade que tem e a ver com um discurso 

de um grupo de dominação (BOURDIEU, 1989).  

Em seguida serão analisadas as sequências discursivas geradas em torno desses 

pisos colaborativos a fim de se verificar se e como a ruptura discursiva ocorre nesses 

espaços, se há uma ressignificação do discurso por meio de microcontextos 

estabelecidos pelas interações. 

5.4.1 Turnos conversacionais da postagem de Extra: 

 

Tanto na postagem do Jornal Extra, quanto das outras duas postagens, o número 

de comentários dos turnos gerados é consideravelmente alto e, por isso, relevante. Na 

postagem de Extra, 25 comentários geraram turnos conversacionais com pisos 

colaborativos, que oportunizaram o surgimento de outros 116 comentários. Isso 

demonstra que houve interação entre laços considerados fracos (GRANOVETTER, 

1973), mas que criaram um espaço naquele ambiente, ressignificando-os.  

Na postagem de Extra há, como foi apresentado, 25 comentários com turnos 

conversacionais, sendo 13 deles comentários que perceberam um discurso de violência 
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contra as mulheres, cinco que não identificaram problemas e sete encaixados na 

categoria “outros”. Destaco aqui as interações em que pude identificar embates 

discursivos. 

1) Dos comentários com turnos conversacionais que estabeleceram pisos 

colaborativos, o que mais recebeu interações, quantitativamente, foi um 

comentário masculino, mostrando-se contrário ao discurso de violência 

apresentado pela “homenagem”: 

 

Figura 96 

O comentário também recebeu 377 legitimações por meio das curtidas de outros 

interagentes que acompanhavam a conversação. Das 22 respostas subsequentes, quatro 

são de um mesmo interagente, outras três são do autor do comentário inicial, cinco são 

de uma outra interagente e outros dois, de outro interagente. A conversação girou em 

torno da cultura do estupro, já que um dos sujeitos confrontou a posição do comentário 

inicial, afirmando que a culpa do estupro é apenas do estuprador, e os demais 

interagentes afirmaram que a cultura influencia a violência contra a mulher, que a 

cultura do estupro “é de qualquer um que propague a ideia”. Abaixo a conversação: 

 

Figura 97 

O comentário acima foi o primeiro que gerou a interação dos demais sujeitos em 

torno da cultura do estupro. Ele tenta restaurar uma ordem discursiva de não ruptura em 

que o estupro se torna não uma questão social ou de todos, mas sim daqueles que de 

fato o praticam. Há um embate discursivo entre um comentário e outro, já que ambos 

tentam estabelecer um contexto diferente, com diferentes dimensões de significado para 

um mesmo ato, o estupro. Enquanto um busca romper com o discurso de violência, 
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buscando evidenciar que a violência contra as mulheres não diminui em função de casos 

como esse, o outro atribui a culpa da violência sexual a quem a comete. Outros 15 

sujeitos legitimam a opinião de que o publicitário não tem culpa do estupro.  

É pelo significado multiplicador da tipologia e da topologia que, nos 

comentários subsequentes, há um agir comunicativo que argumenta para além do ato, e 

daí surge o termo “cultura”, conceito com diferentes acepções e contextos. Começa-se 

aí o embate discurso, em que o sujeito do comentário inicial tenta contra-argumentar 

afirmando que a cultura de uma dada formação social pode influenciar. A posição 

discursiva é de explicação e não é agressiva – o sujeito o trata por “meu amigo” – 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 98 

Quando o sujeito, que iniciou o piso conversacional, retoma sua fala, ele recebe 

a legitimação de 69 pessoas, um número maior do que aquele do comentário anterior, e 

superior ao número de comentários que a conversa de fato originou. Levando-se em 

consideração que é pela dimensão do significado topológico que espaços e discursos 

podem se ressignificar, a legitimação por meio do símbolo “curtir”, neste contexto, 

significa que há uma audiência visível, que marcou sua presença naquele espaço – ainda 

que não tenha comentado, seu discurso está ali também. Essa audiência acompanha a 

troca discursiva e se posiciona por meio da legitimação do botão “curtir”. Ao retomar a 

conversação, outras pessoas se sentem motivadas a participar do embate discursivo e 

buscam, por meio de um discurso argumentativo, esclarecer a violência contra as 

mulheres – conforme exemplo de um comentário feito por uma mulher, que recebeu 57 

legitimações: 

 

Figura 99 
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No comentário, fica explicado que a culpa do ato do estupro é do estuprador, e 

que a culpa da cultura do estupro são daquelas pessoas que propagam a ideia. Há, então, 

um contraponto à questão levantada pelo interagente opositor à ideia inicial. Ou seja, 

forma-se um discurso ressignificação da palavra estupro quando esta é pensada com 

uma carga contextual diferente.  

Outras pessoas também interagem e tratam sobre o assunto, com diferentes 

posições discursivas, como a interagente que acredita ser uma vergonha o fato de “uma 

sociedade de homens” – corroborando o conceito patriarcal – não saber respeitar as 

mulheres; ou ainda um comentário masculino que acredita que os números de violência 

contra as mulheres não diminuem porque não há punição e porque revogam o “estatuto 

do desarmamento”, deslegitimando os demais discursos como se a questão fosse 

meramente punitiva sobre quem pratica o ato – e não uma construção discursiva e social 

que perpetua e aceita determinadas violências.  

 

Figura 100 

 

Figura 101 

A conversação segue com o mesmo sujeito que não concordou inicialmente com 

a posição discursiva adotada, questionando se o publicitário que criou a peça deveria ser 

punido na mesma proporção do que um estuprador, em sinal de ironia. A mesma mulher 

que buscou explicar a situação retoma o diálogo, afirmando que a linha de raciocínio 

não é a mesma, e se está sendo “muito claro ao dizer que é por conta de frases como 

essa, que propagam uma banalização extrema do estupro, que os índices de violência 

contra a mulher não abaixam”, finalizando com “não é complexo de entender”. Ou seja, 
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há um embate discursivo em que a todo momento a ruptura é causada porque a 

interagente busca evidenciar que o seu contexto de fala é diferente do interagente 

masculino, e por isso o sentido de verdade e de percepção de normas e docilização de 

corpos também se diferencia. O lugar de fala de cada um causa um estranhamento, de 

um com o outro, e o espaço que ambos buscam criar naquela esfera pública causa esse 

atrito. 

 Em seguida, a mesma interagente comenta que ela está, na verdade, perdendo 

seu tempo ao buscar dialogar e explicar a situação, que é, para ela, bastante óbvia 

(Figura 102, abaixo). Ambos os comentários recebem 21 curtidas. Logo, ainda há uma 

audiência acompanhando as trocas conversacionais. 

 

Figura 102 

 

Figura 103 

Outro comentário feminino surge a apoiando, dizendo que o sujeito tem 

“pobreza de raciocínio”, e que não vale perder tempo com isso. 

 

Figura 104 

Ao mesmo tempo em que os demais interagentes se silenciam, outra interagente, 

uma mulher, volta a argumentar – e seu argumento aponta indícios de desconstrução do 
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discurso, além da ruptura – afirmando que eles talvez não compreendam porque não 

veem a mulher como objeto. A partir daí, ela embasa seu discurso, como uma 

possibilidade – evidenciada pelo advérbio “talvez” – e aponta a construção social que 

faz com que os homens enxerguem as mulheres como algo a serem usadas, como se 

fizesse parte do contrato social estabelecido entre os gêneros, nós mulheres sermos 

submissas e vulneráveis a eles – indo ao encontro da ideia de performatividade de 

Butler (2013), que fala das expectativas sociais em torno do que é ser mulher, 

atribuíndo ao seu comportamento, modos de pensar, falar,se vestir e estar, conforme 

figura 105: 

 

Figura 105 

Há a tentativa de se estabelecer um espaço argumentativo em que, inicialmente 

um interagente busca reestabelecer a ordem discursiva já posta – a de que não há uma 

cultura do estupro, mas sim estupradores que são culpados por seus atos – e que as 

conversações subsequentes tentam ressignificar esse discurso e invertê-lo, mostrando 

que compreendem a existência de uma violência, mantendo o sentido de verdade criado 

pelo interagente que recebeu 377 curtidas;  

2) Abaixo, há outro exemplo de ruptura discursiva em que o comentário inicial, 

também masculino, busca restaurar a ordem discursiva posta, afirmando que 

quando o ginecologista é um homem novo e “galã de cinema” as mulheres 

não se incomodam. Além disso, as chama de “hipócritas”, dizendo ser 

engraçada a situação. 
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Figura 106 

O discurso tenta deslegitimar as reivindicações, as rupturas que indicam choque 

e desaprovação,  afirmando que dependendo do ponto de vista adotado pelas mulheres, 

isso não é mais tratado como violência. A ideia vai ao encontro do conceito de 

temperança, ao qual Foucault (2006) relembrou ao falar sobre sexualidade. É como se 

as mulheres não conseguissem controlar suas vontades.  O comentário recebeu seis 

legitimações e outros dez comentários, que oscilaram entre discursos mais incisivos 

e/ou agressivos – como em “engraçado pra ti moleque! Cresce e evolui” e “Entre tantos 

comentários imbecis, o seu bateu o recorde. Parabéns”, em que cada um recebeu 24 

curtidas e em “Não importa se é bonitinho, novo, velho. Se for abusivo é um escroto, n 

fala merda”.A ruptura neste caso não é mais direcionada à peça publicitária, mas sim ao 

interagente do comentário-raiz, que coloca uma condição do comportamento feminino 

ao utilizar a conjunção adversativa que introduz oposição, “mas”. Há uma relativização 

em que o espaço criado às mulheres neste caso, é diferente e ressignifica o discurso 

invertendo a situação, usando um adjetivo e as chamando de “hipócritas” :  

 

Figura 107 

 

Figura 108 
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Figura 109 

O sujeito que fez o comentário inicial volta a responder uma das interagentes, 

afirmando que é exatamente isso que ele quer dizer – que não importa se for 

velho,bonito ou novo, se for abusivo é escroto. Entretanto ele usa o advérbio “só”, que 

por sua posição do enunciado tem valor restritivo e, nesse caso, faz com que o sujeito se 

refira aos comentários de mulheres que falam de “medico bonitão”, fazendo uma 

distinção entre comportamentos femininos, estabelecendo um “lugar” para cada uma 

dessas mulheres conforme seus comportamentos sociais.  

 

Figura 110 

A troca conversacional segue e outro comentário feminino surge, dizendo não 

saber com “q tipo de mulher” o sujeito convive. Usando a conjunção “mas”, afirma que 

“ as mulheres de um modo geral NÃO admitem abuso de homem seja ele novo feio 

bonito...” e que nenhuma mulher deveria passar por um abuso. O comentário termina 

dizendo que o comentário anterior foi abusivo e desrespeitoso. 

 

Figura 111 

O interagente volta à conversa, taggeando o nome da interagente e usando do 

modo imperativo – como forma de manter o poder – ao dizer “leia a materia”, “procura 

os comentarios abaixo de “mulheres””. Ele usa “mulheres” entre aspas, que servem, na 

língua, também para destacar um texto, o que reforça aqui o discurso de que “há 

mulheres e mulheres” e, as que não correspondem às expectativas sociais, à 



237 

 

performatividade construída em torno do ser mulher, são menos mulheres do que 

aquelas que atendem às expectativas.  

 

Figura 112 

O interagente busca suavizar o discurso ao perceber que há uma tomada de 

posição, de pessoas – principalmente de mulheres – que não aceitaram seu comentário, 

ou seja, o sujeito modifica o contexto para que o capital social dele não seja perdido 

durante a conversação. Há uma ressignificação de seu próprio discurso na medida em 

que este percebe que a ruptura é maior do que ele imaginava e, para não perder seu 

status social dentro da rede, ele modifica os significados, por ele atribuídos, de algumas 

palavras.   

A ruptura, neste caso, apresenta-se quando não há o silenciamento em relação à 

posição discursiva daquele sujeito. Em contrapartida ao outro comentário, as respostas a 

esse já são mais agressivas, mais direcionadas ao interagente, a fim de silenciá-lo. Tanto 

nesse recorte quanto no anterior, os interagentes tendem a se repetir, porque buscam 

esse embate. 

3) Outro recorte dessa coleta de dados, e que apresenta uma ruptura discursiva, 

pode ser visto no exemplo abaixo, em que o comentário inicial se assemelha 

ao anterior. 

 

Figura 113 

 Um homem tenta ridicularizar o discurso de ruptura das mulheres ao dizer – em 

letras garrafais, indicando, topologicamenteo grito e a necessidade de se fazer ouvido 
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em meio aos demais comentários – que ao ser publicada uma foto de um ginecologista 

“sarado” surgem muitas “feminazis93”, “assanhadinhas” que correm para fazer o exame. 

Novamente aqui o adjetivo “hipócritas” surge.  O adjetivo “hipócrita” significa que 

alguém não age de acordo com as ideias que aparenta ter. 

Além do recurso topológico das letras maiúsculas, que indicam que o sujeito está 

gritando, o discurso estabelecido pelo uso de “feminazis” e “assanhadinhas” tenta 

diminuir o discurso de ruptura dos demais interagentes, que buscam mostrar o quanto a 

violência contra as mulheres ainda está presente – usando recursos discursivos que 

afetam diretamente a sexualidade e o posicionamento social dessas mulheres. A relação 

entre “GINECOLOGISTA TODO SARADO” e “assanhadinhas” diz respeito também à 

noção de performatividade (BUTLER, 2013), em que o discurso regulado em torno do 

sexo atribui às mulheres o discurso naturalizado de que a violência contra nós é relativa. 

Tem a ver também com a noção de hipótese repressiva de Foucault (2005), em que ao 

dominar o sexo no campo da linguagem, controla-se ele no campo real. Quando nós, 

mulheres, quebramos as expectativas e tentamos nos impôr, seja pelo movimento 

feminista, seja pela liberdade sexual, há uma repreensão.  

No caso destes pisos colaborativos, a troca conversacional mais intensa se dá 

entre o homem do comentário-raiz e uma interagente, que afirma que o dia em que ele 

precisar ficar nu em frente a um médico não vai interessar se a mulher é “gostosa ou 

uma velha”, porque isso não diminui o constrangimento. Há uma tentativa de 

desmistificar a questão do corpo como aparato apenas sexual, ou seja, ela busca 

ressignificar o discurso apresentado pelo sujeito. No final do comentário ela diz “me 

poupe, moço”, com um discurso não tão agressivo, mas com uma tomada de posição 

clara. 

 

Figura 114 

                                                           
93 O termo “feminazi” surge como uma adjetivação pejorativa para se referir ao movimento feminista, 

fazendo uma junção das palavras “feminista” e “nazista”.  
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Ele retoma a conversação, assumindo que não sabe se, precisando fazer um 

exame ginecológico,  as mulheres vão escolher um “novo e sarado”. Portanto, ele se 

ausenta do seu lugar de fala, mas o retoma ao dizer: “que eu saiba os médicos mais 

velhos tem muito mais experiência”, dizendo ainda que “algumas” mulheres vão fazer o 

exame com “outras” intenções. Ou seja, ele distorce a ruptura causada pela postagem – 

a de que ela contém ou é uma violência contra as mulheres – para dizer que nós 

mulheres gostamos dessa situação dependendo de quem nos atende.  O uso dos 

pronomes “algumas” e “outras”, entre aspas, separa as mulheres de forma pejorativa. 

 

Figura 115 

A mesma interagente finaliza a conversa dizendo que ele “não entende 

absolutamente nada sobre isso” – ou seja, que esse não é seu lugar de fala – e usa o 

pronome indefinido “nenhuma” para dizer que “nenhuma mulher” escolhe o 

ginecologista por ele ser bonito ou feio. Isso causa o efeito contrário ao discurso 

estabelecido pelo sujeito, já que o pronome “nenhuma” inclui o discurso como sendo de 

todas as mulheres. Ela assume sua posição de fala e usa seu discurso em nome de todas 

as mulheres para desqualificar o discurso do comentário masculino, dizendo que 

“vocês” – os homens – “distorcem tudo”.  

 

Figura 116 

Serão analisados agora os turnos conversacionais de pisos colaborativos 

originados na postagem da Revista Fórum.  
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5.4.2 Turnos conversacionais da postagem da Revista Fórum: 

 

Analiso agora os 26 comentários com turnos conversacionais existentes na  

postagem da Revista Fórum. Quantitativamente são 13 comentários que perceberam um 

discurso de violência contra as mulheres – dois masculinos e onze femininos – um 

comentário masculino – que não identificou problemas – e 11 na categoria “outros”.  

1) Dos comentários com turnos conversacionais que mais receberam interações, 

o que mais gerou trocas conversacionais foi um comentário-raiz feminino, 

que expôs uma história pessoal e recebeu 15 outras respostas. 

 Em seu relato, a interagente conta que sofreu abuso e como esse tipo de situação 

atinge a todas as mulheres. Sua intenção foi construir um discurso de legitimação a 

partir de uma experiência própria – mas assumindo que esse é um discurso que atinge 

um contexto muito maior – e corroborando para que este não seja tratado como o 

discurso do louco. O fato de um relato pessoal estar em uma esfera pública pública 

denota a necessidade de se marcar essa posição discursiva, a fim de demonstrar ou 

buscar apoio, mostrando outros lados da violência contra as mulheres. Seu comentário 

recebeu 31 curtidas, o que significa que outros 31 sujeitos legitimaram o depoimento 

pessoal da interagente. 

 

Figura 117 

O primeiro piso conversacional da conversação já é um comentário masculino 

que busca ressignificar o discurso da mulher, afirmando que ela é uma “fresca” e 

“frouxa”. Ou seja, descreditando aquilo que foi dito por ela. Esse interagente vai 

aparecer não apenas nessa troca conversacional, mas em outros pisos colaborativos da 

postagem. Ele tenta estabelecer uma microesfera pública que deslegitima o discurso 
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pessoal da mulher. Ao chamá-la de “frouxa”, novamente minimiza a violência sofrida e 

a coloca como parte de um grupo minorizado, em que ele, sentido-se parte de um grupo 

de dominação, exerce seu discurso dominador e de violência simbólica. Para isso, usa 

um recurso que simula o riso – kkkkkk – e desmerece o lugar de fala daquela 

interagente, naquela esfera pública. 

 

Figura 118 

A resposta vem da mesma interagente que deu seu relato pessoal, pedindo que 

ele cresça, já que só quer causar impacto. Ele é chamado de “querido”, havendo, 

portanto, uma ressignificação do vocábulo, já que a interagente desaprova sua atitude, 

causando esse sentido contraditório da palavra. Ou seja, apesar de tipologicamente 

“querido” ser uma palavra de carinho, de algo ou alguém muito estimado, neste 

contexto há uma ressignificação desse sentido, que passa a ser negado. 

 

Figura 119 

Uma outra mulher diz que gostaria de ver se haveria aprovação caso a situação 

fosse com ele. A mesma interagente, do comentário-raiz, diz que ele é só mais um 

“moleque” que não causa mais choque pela atitude, e diz: “chega uma hora que vc nem 

repara mais na existência”, com a intenção de ignorar o discurso daquele homem e 

apagá-lo daquele espaço conversacional, diminuindo sua aduiência na rede. Entretanto, 

ele volta à interação e, usando de artifícios de humor, diz que “quando levar uma 

dedada” vai deixar ela tirar uma foto – figura 121:  

 

Figura 120 
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Figura 121 

Surgem outras mulheres em apoio à primeira interagente, que buscam 

descreditar o discurso do homem. O discurso criado por essa interação entre as mulheres 

é de que o homem que tenta desmerecê-las é “apenas um moleque”. Novamente, então, 

aparece a palavra “moleque” e, a noção de performatividade masculina é questionada 

quando se diz que ele pode ser “qualquer coisa com duas pernas e um pênis, menos um 

homem”. Além disso, ela finaliza seu comentário dizendo “vaza”. O uso do modo 

imperativo diz que ele deve se anular ou silenciar seu discurso, que não tem apoio 

naquela esfera. 

 

Figura 122 

O apoio surge em outros comentários femininos, que o chamam de “coitado” e 

dizem que “ele só quer atenção”, ou afirmam que um dia ele evolui. Outro comentário 

feminino diz que “é muita falta de respeito desses caras”. Ou seja, há um apoio 

feminino que, estando em maior número e conversando entre si, e não com aquele que 

tenta descaracterizar o discurso delas, se sobressai.  

Serão analisados agora os turnos conversacionais dos pisos colaborativos 

existentes na postagem de Catraca Livre.  

5.4.3 Turnos conversacionais da postagem de Catraca Livre: 

 

Na postagem de Catraca Livre há, quantitativamente, 34 comentários com turnos 

conversacionais, sendo que três comentários masculinos se mostraram contrários à 

postagem original, considerada machista ou desaprovaram de alguma forma a 

“homenagem”, compreendendo e legitimando a ruptura. Em relação às mulheres com 
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posições semelhantes, foram totalizados 16 comentários. Dos comentários que 

demonstraram de alguma maneira serem favoráveis à “homenagem” ou que não 

identificaram a ruptura e nem a evidenciaram, foram totalizados três comentários 

masculinos e quatro comentários femininos. Quanto aos comentários colocados na 

categoria “outros”, todos se referem a marcações de outras pessoas que podiam 

visualizar a postagem e opinar. 

1) Dos comentários com turnos conversacionais, o que mais recebeu interações 

foi um comentário masculino, que não achou problemática a postagem e 

acredita que quem postou não teve a “intenção de causar na rede”. O 

interagente usou a apropriação “affs” para demonstrar insatisfação com 

aqueles que são “politicamente corretos”. 

 

Figura 123 

O comentário recebeu 21 respostas. O primeiro comentário em sequência 

apresenta um um rompimento com a posição inicial do sujeito do comentário-raiz, 

mostrando que, ainda que a pessoa que tenha publicado não tivesse a intenção, a 

postagem não deixa de ser “ridícula” e “sem noção”. Este comentário recebeu 20 

legitimações, mais do que o comentário inicial. Ou seja, há aqui, também uma 

ressignificação do contexto estabelecido pelo interagente do comentário-raiz, já que ao 

ser respondido, ele tem seu discurso deslegitimado por um interagente que rompe com 

sua opinião e que é mais legitimado na rede, aumentando seu capital social, 

ressignificando e dando importância ao seu discurso. 

 

Figura 124 

Em seguida, o autor do comentário inicial retoma o turno conversacional e diz 

que “ao invés de ficar dando ibope pra isso” seria melhor que se entrasse em contato 



244 

 

com o hospital para retirar a imagem. Ele tenta estabelecer uma outra posição discursiva 

ao argumentar que a pessoa que postou ficará desempregada porque “vai chover 

associação de mulher e bla bla bla pra encher o saco”. A construção discursiva indica 

que as reivindicações não são tão relevantes, e ele tenta dar um novo significado, 

novamente, ao discurso, ao dizer que por causa de um “bla bla bla” alguém será 

demitido. O recurso topológico do “bla bla bla” atribui às mulheres um falatório como 

que desnecessário, maior do que aquilo que ele representa realmente. Esse recurso tenta 

estabelecer uma dimensão de significado em que o desemprego do sujeito é ainda mais 

relevante do que a violência contida no discurso da postagem.  

 

Figura 125 

Alguns comentários legitimando aquilo que o interagente inicial disse surgem, 

refirmando que “tudo é motivo para “mimimimi”. Há, novamente, o recurso topológico 

do riso representado pelos “kkkkkk” e, sendo o “muito” um advérbio de intensidade, o 

comentário feito por uma mulher corrobora a ideia de que a postagem do hospital é 

realmente boa, apesar de as pessoas acharem tudo “mimimi” – que neste contexto se 

assemelha à dimensão de significado criado pelo “bla bla bla” no outro comentário.  

 

Figura 126 

O embate discursivo ressurge quando uma mulher afirma que a pessoa precisa 

ter competência para fazer uma publicidade razoável, caso contrário deve ser demitida. 

Ainda que esta seja uma posição discursiva que provoca uma ruptura, porque vai contra 

o discurso posto, ela resume a questão à demissão ou não de quem publicou a postagem. 

Outros comentários em torno dessa questão aparecem, e o interagente masculino 

reafirma que “alguém perderá o emprego”: 
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Figura 127 

 

Figura 128 

 

Figura 129 

Uma outra mulher se posiciona, dizendo que “quem tem que achar ruim ou não 

somos nós, mulheres” (figura 130, abaixo). Ela se inclui no discurso e toma uma 

posição de fala ao utilizar o pronome na primeira pessoal do plural, “nós”, ao se referir 

às mulheres. E complementa, silenciando os homens, ao dizer que são apenas as 

mulheres que podem de fato se posicionar, achando ou não desrespeitoso, porque essa é 

uma violência contra as mulheres. Ela deixa isso mais claro ao ressaltar que “não foi 

direcionado a homens”. Há, portanto, uma tomada de posição e uma inversão do 

discurso que coloca ela todas as mulheres em uma situação em que nós detemos o poder 

simbólico, porque identifica e estabelece– ela e outros 18 sujeitos que curtiram o 

comentário – a posição que se deve ocupar dentro daquela esfera pública.  
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Figura 130 

Como parte das interações por meio das trocas conversacionais surge uma 

ressignificação do termo “mimimi” no comentário comentário masculino abaixo. Ele 

utiliza a aproximação do espaço privado – no caso a família – para argumentar com o 

interagente, questionando-o se, caso fosse sua mãe ou esposa, ele gostaria que falassem 

isso delas. Novamente, há uma relativização da performatividade do gênero feminino 

conforme o contexto social e a formação social dos sujeitos, que tende a colocar o 

respeito sobre a mãe e familiares mulheres porque estas são parte da formação que 

constitui a família, e não necessariamente porque são mulheres. Além disso, ao sugerir 

que o interagente pense em caso o alvo da “homenagem” fosse sua “mãe” ou sua 

“esposa” acaba estabelecendo um discurso que, novamente, coloca nós mulheres em 

espaços privados de fala, correspondentes à figura da mélissa, da mulher abelha, que 

cuida e protege o ambiente familiar. Ainda assim, considero ele um comentário de 

ruptura, porque ele busca romper com o discurso de violência apresentado pelo outro 

interagente, apesar de ainda limitar seu contexto a uma certa visão, a uma 

performatividade (BUTLER, 2013) atribuída às mulheres.  

 

Figura 131 

Outros comentários femininos de rompimento surgem, sendo um discurso mais 

enfático, como em “chato é você! Tosco! Não vê a desgraça de baixo do próprio nariz!”. 

Ao dizer que pessoas que tapam o olho e acham isso normal, a interagente desnaturaliza 

o discurso já posto, de violência sistêmico-simbólica, e mostra que há um discurso de 

verdade, um discurso normatizador que faz com que os sujeitos creditem certos 

discursos como naturais. O termo “normal” aparece no final do comentário como sinal 

de naturalização de um discurso que não deveria ser proferido, mas que, pela condição 
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normatizadora e poder simbólico de um grupo de dominação – que estabeleceu que, 

grupos minorizados, como as mulheres, podem ser vítima de violência simbólica – 

acaba surgindo. 

Os comentários também sugerem que quem é “mimimi” é o interagente, já que, 

novamente, ele é colocado como alguém fora do discurso, alguém que não está em seu 

lugar de fala, por não ser mulher, e não saber como isso afeta às mulheres: 

 

Figura 132 

 

Figura 133 

O uso da ironia também aparece, quando as mulheres duvidam da sua 

preocupação com quem postou a peça publicitária, e trazem o discurso das mulheres 

para dentro da temática, afirmando que há mulheres que deixam de ir em ginecologistas 

homens por medo ou por vergonha. Isso porque a ruptura da relação ginecologista – 

paciente que passa para a relação homem - mulher indica que, além da performatividade 

do gênero feminino, colocado como objeto e sujeito a ser apreciado e avaliado, a 

performatividade masculina também pode ser analisada. Isso porque  se cria um 

contexto e um sentido de verdade em que os homens, mesmo quando deveriam ser 

profissionais, só veem as mulheres a partir de uma visão de dominação e de poder.  

 

Figura 134 
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Figura 135 

2) No exemplo abaixo, o comentário inicial também é de alguém que usa a 

primeira pessoa do singular para dizer que aprovou a publicidade e a 

postagem da instituição de saúde. Usando a apropriação ela simula o riso – 

kkkkkk – e diz “viva o bom humor... mesmo que negro!”. Esse comentário 

partiu de uma mulher, e recebeu outras onze respostas: 

 

Figura 136 

O primeiro comentário dos pisos conversacionais é outra mulher lamentando o 

fato de que quem fez o comentário inicial é uma mãe de menino, ou seja, embute-se no 

discurso que trata-se de alguém que vai criar um homem que vai acreditar que o 

discurso que deve ser apoiado e estabelecido em seu meio seja parecido com o da mãe. 

A interagente responde de forma irônica dizendo que “o choro é livre”. 

 

Figura 137 

 

Figura 138 

Outras interagentes – mulheres – dizem que esperam que algum dia a interagente 

inicial possa “abrir os olhos”, ou seja, enxergar além do discurso de verdade colocado 
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pelo contexto social machista em que estão inseridas. Outra interagente usa a primeira 

pessoal do singular e diz que não vai criticar a posição discursiva da interagente que 

começou o piso conversacional. Ela diz que só deseja que um dia ela possa abrir um 

pouco a mente, se instruir e refletir, como uma forma de conselho. Ela finaliza dizendo 

que acredita que essa não seja, de fato, a opinião da interagente, já que lhe falta 

reflexão. Ela ainda diz “boa sorte, mana”, sinalizando um discurso de empatia e de 

ruptura discursiva, mas não de trocas discursivas agressivas. Cada um dos comentários 

recebeu nove e 13 curtidas, respectivamente. 

 

Figura 139 

 

Figura 140 

A conversa é retomada pela interagente que tem o primeiro piso conversacional 

– a que fez o comentário inicial – com um comentário que não demonstra ser agressivo, 

mas sim, argumentativo. A interagente chama as demais de “meninas” e diz que aquela 

“realmente” é sua opinião. Ela identifica o discurso machista da postagem, mas não 

deixa de achá-la “divertida e engraçada”, porque acha que o mundo “anda muito a ferro 

e fogo”, e que as coisas não devem ser levadas tão ao pé da letra, caso contrário, tudo 

fica muito chato. Portanto, há uma argumentação por parte da interagente de que aquela 

é sua opiniãoPor fim, ela tenta ressignificar o discurso de ruptura das demais 

interagentes quando suaviza a situação, dizendo que não deve ser levada tão a sério. 

Essa tomada de posição descaracteriza, em partes, as opiniões contrárias de suas demais 

interagentes. Ao adotar um discurso que suaviza a situação – ela finaliza o comentário 

com “bjos de luz pra todas!” – ela deixa as demais como se estas estivessem adotando 

um discurso de violência.  
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Figura 141 

3) Outro comentário que gerou turnos conversacionais foi um comentário 

feminino, que recebeu 177 curtidas e dez respostas, que diz “machismo 

nosso de cada dia”.  

 

Figura 142 

Ao usar o pronome no plural – nosso – a interagente inclui toda uma formação 

social, ou seja, além do machismo atribuído à figura masculina, o machismo também 

como uma construção social assimilada pelas mulheres e associada ao cotidiano, ao 

espaço social das mulheres, estando onde estivermos. Naturaliza-se essa condição, que 

permite a continuação do pensamento a outras pessoas pelo uso das reticências. 

O que gerou os turnos conversacionais dessa conversação foi um comentário 

masculino, que disse “não ver machismo”, mas sim, “desrespeito”. A interagente que 

fez o primeiro comentário – que originou o embate discursivo – esclarece, de maneira 

argumentativa, que se trata de machismo e explica o porquê. Ela diz que “um homem 

(...) achar que tem direito de expor uma mulher assim”, com desrespeito, é machismo, 

buscando estabelecer uma ligação entre o desrespeito e o machismo no caso de 

exposição das mulheres. Seu comentário recebeu 64 curtidas, enquanto que o 

comentário masculino recebeu apenas duas legitimações. 
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Figura 143 

 

Figura 144 

Há, a partir daí, uma tomada de posição discursiva que outras interagentes 

assumem para si, e surgem mais três comentários iguais – “machismo” – 

ressignificando o termo conforme à primeira dimensão de significado dado pelo 

comentário-raiz. Cabe observar, topologicamente, que a apropriação da ferramenta 

curtir indica que há pessoas acompanhando, de maneira quase síncrona, as trocas 

conversacionais – os três comentários recebem o mesmo número de curtidas, 26 – e 

apoiando o discurso que rompe com aquele da violência sistêmico-simbólica. 

 

Figura 145 

Outro comentário busca desqualificar o discurso do interagente masculino 

dizendo que “é claro que tem que vir um homem pra falar que não é machismo”, com 

risadas no final. O sentido criado por “é claro que tem que vir um homem” mostra que 
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ela não considera aquele um lugar de fala masculino, ainda que seja uma esfera pública 

que permite comentários de qualquer pessoa. Isso porque estabelecer o que é machismo 

ou não, a partir do contexto formado pela interagente, não deve partir do homem, já que 

quem detém o poder simbólico e exerce esse tipo de violência sobre as mulheres é, 

propriamente, o discurso masculino – ainda que ele seja perpetuado e assimilado por 

mulheres também.  

 

Figura 146 

4) O outro recorte dos turnos conversacionais estabelecidos na postagem de 

Catraca Livre também é uma posição discursiva de uma mulher, que não 

compreende o porquê de questionarem a “homenagem” do hospital, e acha 

“engraçado” quando viralizam fotos de médicos considerados bonitos, já que 

as mulheres querem ser examinadas por eles. O comentário demonstra que 

ela não identificou a ruptura das relações estabelecidas e tampouco as 

ressignificou. 

A interagente pede “menos hipocrisia”,com intenção de estabelecer um discurso 

que descredita a reivindicação de quem se opõe à postagem, afirmando ainda que há 

uma relativização por parte das mulheres. Aqui, também há a ideia de análise e 

julgamento performático do corpo e comportamentos masculino, e não do discurso 

adotado pela instituição ao publicar a peça publicitária: 

 

Figura 147 

Das seis respostas que a interagente recebeu, três são de pessoas que 

estabeleceram um embate discursivo contrário a ela, e os outros três são de respostas da 

própria interagente. Entretanto, o primeiro comentário em resposta ao comentário-raiz 
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diferencia grupos de mulheres e diz que não é toda mulher que quer ser assediada 

quando faz consulta. Pela prática discursivo e contexto estabelecido se compreende que 

há algumas mulheres que gostam de assédio dependendo das circustâncias, fato que já 

foi atribuído as mulheres em outros comentários analisados. Ou seja, há um discurso de 

verdade que duvida da credibilidade da mulher sobre seu próprio corpo, sem focar 

necessariamente naquilo que diz respeito àqueles que elaboraram ou publicaram a 

“homenagem”. A interagente responde “pequeno grupo?” e faz referência de forma 

pejorativa a postagens sobre machismo e feminismo que são publicadas na página de 

Catraca Livre.  

 

Figura 148 

 

Figura 149 

Outra mulher resolve comentar e participar do embate, convidando-a a “pensar 

no óbvio”.  

 

Figura 150 

Como as posições discursivas e as dimensões de significado de cada uma das 

interagentes são diferentes, o óbvio para uma – que é a ruptura que permite identificar a 

violência sistêmico-simbólica – não é identificável para a outra. A que a convida a 

“pensar no óbvio” percebe, na ideia de Lauretis (1994), o espaço em que está inserida, a 

moral dos homens estabelecida. Ao perceber que isso existe e se posicionar 

discursivamente contra, faz com que ela quebre a ideia de Žižek (2009) da denegação 

fetichista, já que ela sabe da violência que nós, mulheres, sofremos, as percebe e busca 
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fazer com que outras percebam, o que estabelece um processo discursivo de ruptura. 

Como resposta, ela recebe “aham sua opinião! Legal! Mas continuo achando 

hipocrisia!”, encerrando o embate discursivo ali estabelecido.  

 

Figura 151 

Partindo da ideia de que as interações permitem ver as diferentes nuances 

discursivas e discursos que surgem em torno da temática, penso também que a estrutura 

da rede admitida pelo site de rede social Facebook permite, igualmente, quantificar o 

número de legitimações de um dado comentário feito em pisos individuais ou pisos 

colaborativos. Essas legitimações podem ser identificadas por meio do símbolo curtir94, 

símbolo que, topologicamente, demonstra um acompanhamento por parte de uma 

audiência que não necessariamente se porta como a audiência invisível, porque ela 

marca seu discurso a partir do contexto estabelecido pelo outro, mas que seu agir 

comunicativo se apresenta na medida em que dá importância discursiva e topológica ao 

que está posto.  

Ao se estabelecer um piso colaborativo, em que as esferas públicas se formam e 

são produzidas pelos interagentes – diferente do que Habermas (1997) concebia 

inicialmente, de que a esfera pública surgia da própria estrutura social – percebe-se que 

ela só se organiza e os discursos e diferentes saberes só se estabelecem a partir das 

interações e do agir comunicativo. Isso significa que os temas ou as tomadas de posição 

realmente dependem de como os discursos se estabelecem e como eles se mantêm. E 

essa manutenção do discurso pode ser dada justamente pelas ferramentas assimilidadas 

como símbolos de significação ou ressignificação. É o que acontece com o símbolo 

curtir que, assim como os pisos colaborativos, denota que determinado comentário 

ganhou a atenção de certa audiência, que determinado discurso se propagou dentro 

daquela esfera pública formada.  

                                                           
94 Até o momento de coleta e análise da pesquisa as demais reações do Facebook não haviam sido 

liberadas para os comentários das postagens, existindo apenas como opção da postagem inicial. Sendo 

liberadas para todos os comentários das postagens, além do curtir essas reações simbolizam outras 

significações dentro da rede, aumentando a possibilidade de contextos dentro das esferas públicas 

múltiplas que se estabelecem a partir de uma postagem.  
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O número de curtidas denota alto capital social e relevância em uma dada 

formação social online. Mais visibilidade e mais credibilidade um discurso recebe na 

medida em que ele é legitimado pelas demais pessoas daquela rede, do espaço que estas 

formam. Ter ou dar legitimação pode demonstrar também um forte indicativo de um 

mecanismo de ruptura de um discurso de violência sistêmica-simbólica contra as 

mulheres.  

Pensando a partir disso, o próximo tópico de análise serve, justamente, para 

identificar, em cada uma das formações sociais das três postagens de cada fanpage 

noticiosa, quais foram os comentários mais legitimados e quais discursos são 

estabelecidos, quais os contextos ajudam a criar e como a audiência que os acompanha 

demonstra que aquele discurso é relevante na rede. Isso porque, quando um discurso é 

reproduzido tantas vezes faz com que ele se torne natural (ADICHIE, 2014) e, ao ser 

legitimado tantas vezes, ainda que em pequenas bolhas de interação, faz com que a 

inversão de poder (FOUCAULT, 2014b) seja pontuada. 

5.5 Legitimações  

 

As legitimações serão identificadas, portanto, por meio da quantidade de 

curtidas que determinado comentário recebeu na rede. Essa quantificação e o ranking de 

comentários foram possíveis pela coleta realizada pelo aplicativo Interaction Crawler, 

desenvolvido para esta pesquisa. Fiz o ranqueamento descrescente dos comentários, 

conforme cada postagem coletada e, a partir disso, selecionei os discursos mais 

legitimados, para analisá-los conforme os contextos estabelecidos e legitimados pelos 

sujeitos. 

5.5.1 Legitimações da postagem de Extra: 

 

Em relação aos comentários que geraram mais curtidas na postagem de Extra, 

dos que foram mais legitimados destaco: 

1) O comentário que gerou o maior número de curtidas, que também foi aquele 

que gerou o maior número de interações, conforme o analisado no tópico 

anterior:  
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Figura 152 

Esse comentário já foi analisado anteriormente, mas é relevante sua posição 

discursiva porque, além de ser uma tomada de posição que marca a ruptura, a 

evidenciando, deixando claro que se trata de uma violência contra as mulheres, também 

estabelece trocas conversacionais quando os demais interagentes formam um embate 

discursivo e é um comentário masculino.  

Apesar de a ruptura discursiva estar também em dar voz às mulheres e 

assumirmos uma tomada de posição nessas esferas públicas e múltiplas, a ruptura 

discursiva e a percepção da violência sistêmico-simbólica como parte de um discurso 

opressor e masculino só pode de fato acontecer, se o gênero masculino se perceber 

como parte desse discurso e compreender o discurso feminino – bem como os motivos 

pelos quais determinadas situações ganham repercussão e são questionadas e debatidas 

em diferentes esferas e formações sociais. Não no sentido de manutenção do poder 

discursivo tão somente nas mãos dos homens, mas sim no sentido de conseguirem 

perceber o poder simbólico atribuído a eles, em como as mulheres são minorizadas e a 

importância desse poder ser invertido e se tornar positivo.  

2) Cabe ressaltar que a maioria dos comentários que mais receberam curtidas na 

postagem de Extra são de homens. Como no segundo recorte trazido aqui, 

que foi o segundo comentário mais curtido, de um homem, em que este 

assume uma posição discursiva de inversão dos papeis sociais designados a 

cada gênero binário.  

 

Figura 153 
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Ele provoca os demais interagentes a pensarem se, no dia do proctologista, 

haveria também uma “homenagem” semelhante a esta que coloca a mulher como 

vulnerável, como objeto a ser visto. Seu comentário recebeu 237 legitimações, o que 

quer dizer que, ao menos 237 pessoas consideraram sua tomada de posição relevante 

naquela esfera pública formada.  

A inversão de papeis sociais dos gêneros também propõe uma inversão do poder 

simbólico, a fim de que as outras pessoas pudessem perceber o lugar de fala e as 

diferentes práticas discursivas que são estabelecidas ao se falar ou pensar no “ser 

homem” e no “ser mulher” nas atuais formações sociais. Essa inversão dos papeis de 

gênero é um dos mecanismos de ruptura utilizado pelos interagentes para ressignificar a 

publicação e algumas posições discursivas de sujeitos que não identificaram a ruptura e 

a violência sistêmico-simbólica da mesma.  

Ao destacar a palavra “PROCTOLOGISTA” – o uso da palavra com todas as 

letras em maiúsculo dá essa ideia de destaqu – a nova dimensão do significado 

discursivo destaca a diferença dos papeis de gênero e como o discurso e o poder 

simbólico estabelecem determinadas situações considerdas normais às mulheres, 

diferentemente do que acontecem aos homens.  

3) Os dois comentários femininos que mais receberam legitimações se dividem 

em duas posições:  

Um comentário afirma sua posição contrária à “homenagem”, ao dizer que esta 

se trata de uma “falta de noção e respeito”, e que é “de morrer de vergonha...”. O 

comentário recebeu 203 curtidas e, parece, dentro dessa esfera, definir semanticamente 

o que significa a postagem. As palavras “noção e “respeito” estão associadas à “falta 

de”, que estabelece um discurso de que as mulheres são desconsideradas a ponto de 

servirmos como viés cômico para uma homenagem de profissionais que lidam 

diretamente com mulheres.  

 

Figura 154 
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4) O outro comentário feminino que se destacou entre os mais legitimados é um 

depoimento pessoal, na primeira pessoa do singular, que constroi um sentido 

de verdade sobre os profissionais da saúde que corroboram o medo de 

algumas mulheres em irem a consultas ginecológicas.  

 

Figura 155 

O comentário recebeu 96 legitimações. Ela teve 21 respostas, entre elas, a 

maioria de pessoas corroborando e dando apoio ao seu discurso e legitimando, por meio 

de comentários, seu relato, demonstrando apoio dentro da esfera pública formada na 

postagem. 

Quando há uma pessoalização do discurso novas dimensões de significado 

podem ser compreendidas e estabelecidas a partir dele. Ao ser uma mulher dizendo que 

presenciou uma conversa ela não aceita o problema e não o torna invisível. Sua ruptura 

discursiva está em evidenciar essa conversa. Quando, pessoalmente, o sujeito feminino 

atribui à culpa da violência contra as mulheres não apenas à propaganda, que ajuda a 

legitimar um discurso violento, mas também à classe médica – ela diz “tem médicos 

muito profissionais mas essa geração atual tem muito médico babaca!” – há também um 

posicionamento discursivo que demonstra que o discurso de violência sistêmico-

simbólica contra o gênero feminino vai além de classe social e econômica.  Logo, o 

discurso de dominação sobre os corpos das mulheres permeia diferentes formações 

sociais e as relações de poder entre esses sujeitos ajuda a manter essa violência, porque 

se quebra a relação do médico como um profissional. Ela se ressignifica na medida em 

que passam a ser homens falando para outros homens.  

5) e 6) Outros dois recortes destacados são comentários masculinos que 

receberam, respectivamente, 77 e 63 curtidas:  
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Figura 156 

 

Figura 157 

Em ambos os comentários as adjetivações “ridículo/ridícula”  e “imbecis” 

surgem e a tomada de posição traz uma ruptura discursiva porque apresenta uma 

percepção de que nós mulheres somos desvalorizadas e que muitas pessoas minorizam 

nossos discursos – dizendo ser “mimimi”. O uso das adjetivações, tão presente na 

maioria dos comentários das três postagens, foi um dos mecanismos utilizados pelos 

sujeitos para, principalmente, evidenciar o discurso de ruptura.  

Agora analiso as legitimações da postagem da Revista Fórum, a fim de 

identificar padrões e diferenças da postagem de Extra.  

5.5.2 Legitimações da postagem da Revista Fórum: 

 

Dos comentários da postagem da Revista Fórum que obtiveram maior número de 

legitimações, destacam-se, ao contrário da postagem de Extra, os comentários 

femininos: 

1) O foco do comentário que mais recebeu curtidas – foram 256 curtidas – 

volta-se ao profissional que produziu a peça publicitária e quem aprovou a 

divulgação dela, sem mostrar, na materialidade do discurso, que se trata de 

uma violência.  

Aparece, novamente, a adjetivação – “idiota” – um dos destaques da rede geral 

formada pelas três postagens.  
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Figura 158 

2) Outro comentário, que foi o segundo com mais legitimações na postagem – 

foram 179 curtidas – também usou a falta de respeito com as mulheres e com 

o profissional para classificar a postagem da instituição: 

 

Figura 159 

3) No comentário abaixo, que recebeu 121 curtidas, há a mesma posição 

discursiva já colocada em um dos comentários mais curtidos da postagem de 

Extra, só que aqui é um comentário feminino:  

 

Figura 160 

A proposta de inevrsão dos papeis de gênero é pensar em uma publicidade com 

o mesmo discurso, mas que a violência seja direcionada aos homens – como a 

interagente diz, para os “machistas de plantão” – para que estes percebam seu lugar de 

fala quando não compreendem a postagem.  A falta de respeito e empatia também são 

citados em relação a quem não vê problemas na imagem divulgada. 

Ao falar que a situação, quando invertida aos homens, seria algo 

“constrangedor”, é possível identificar a diferença de dimensão dos significados 

trabalhados pelas interações, em diversas formações sociais e momentos históricos que 
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colocam, sistemática e discursivamente, a mulher como um grupo dominado, 

inferiorizado em comparação ao gênero masculino. Como se o discurso de violência às 

mulheres fosse regulamentado (FOUCAULT, 2005), já que sexualidades e papeis de 

gênero foram historicamente regulados por homens. O discurso é ressignificado porque 

estabelece um novo contexto, já que coloca em questão a dimensão do significado da 

“homenagem”.  

4) Outros dois comentários que mais receberam legitimações – 114 e 90 

curtidas, respectivamente – foram comentários masculinos:  

 

Figura 161 

O primeiro, acima, fala da cultura do estupro, identificando a postagem como 

uma violência e uma construção social a ponto de constituir um tipo de cultura, 

propagada em um discurso naturalizado. Bem como disse Scott (1995), sendo a 

objetificação sexual o processo primário de sujeição das mulheres, a cultura do estupro 

estabele um lugar para a mulher, o de submissão e objetificação. Se os corpos forem 

pensados a partir da ideia de Louro (2004), de que estes são datados, ou seja, que eles 

significam de formas diferentes a depender do contexto histórico ou social, deve-se 

pensar que, ainda que estes corpos signifiquem diferentemente – porque  o gênero 

feminino significa diferente a depender da classe social, do ponto histórico ou de sua 

classe econômica – o corpo feminino  sempre foi objetificado para ser submetido à 

violência. 

5) O outro comentário, masculino, rebate aqueles sujeitos que acreditam que as 

reivindicações não passam de “mimimi”, dizendo que terão pessoas que não 

viram problemas na postagem.  
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Figura 162 

Neste caso, tipologicamente o “mimimi” ganha um significado simbólico forte, 

que busca, principalmente, deslegitimar o discurso do outro. Agora, analiso as 

legitimações da postagem da fanpage de Catraca Livre. 

5.5.3 Legitimações da postagem de Catraca Livre: 

 

Dos comentários que mais receberam curtidas na postagem de Catraca Livre, 

destacam-se, assim como na postagem da Revista Fórum, os comentários femininos.  

1) O comentário que mais recebeu curtidas – foram 387 legitimações – foi de 

uma interagente que adjetivou a situação como “lamentável”.  

Sua tomada de posição foi construída discursivamente a partir da ideia de que, 

aqueles que aprovaram a peça publicitária não pensaram que suas mães ou irmãs 

também vão a esses médicos, e que isso as constrangeria.  

 

Figura 163 

Aqui, assim como em outros exemplos citados, trabalha-se a ideia das mulheres 

enquanto integrantes de um núcleo familiar, de um espaço privado correspondente a um 

papel social específico, naturalizado como sendo da mulher e performatizado a 

corresponder socialmente de maneira engessada.  

2) No exemplo da figura 164 (abaixo) o lugar de fala é apresentado na 

perspectiva de uma mulher que afirma que muitas mulheres deixam de ir ao 

médico por vergonha, e que propagandas desse tipo não ajudam em nada.  
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Figura 164 

O comentário recebeu 367 curtidas e o discurso estabelecido aqui constitui uma 

prática de saber que condiz com a violência contra as mulheres. O mecanismod e 

ruptura se dá, aqui, pela pessoalização, pela evidência de que a violência existe e que 

aquela pessoa que fala também já passou por isso. Corresponde a uma mulher, falando 

de espaço que é o seu lugar de fala. Ainda que ela não passe a vergonha que afirma, ela 

toma a sua voz em lugar de outras mulheres, de outras pessoas que legitimaram seu 

comentário com as mais de 300 curtidas.  

3) O outro comentário destacado recebeu 252 curtidas e também é um 

comentário feminino:  

 

Figura 165 

Esse comentário estabelece uma posição discursiva de incredulidade ao pensar 

que alguém pode achar a publicidade positiva ou agradável, restando a ela ser, “no 

mínimo”, algo “nojento e desrespeitoso!”. Novamente, a adjetivação surge como forma 

de tomada de posição, assim como o uso da primeira pessoal do singular – “eu acho” – 

que determina um posicionamento. 

4) O quarto comentário que teve maior número de legitimações – 177 curtidas – 

também é de uma mulher e já foi analisado anteriormente, sobre a 

naturalização do machismo: 
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Figura 166 

Ao usar a palavra “machismo” a interagente deixa clara sua posição. Há uma 

identificação no discurso machista da publicidade e a naturalização desta como parte do 

cotidiano das mulheres e, também, dos homens, como se este fosse algo tão 

naturalizado a ponto de ser parte de um todo, algo comum. Ainda que a interagente 

considere parte do cotidiano, seu agir comunicativo naquela esfera pública permitiu que 

outras 177 pessoas concordassem com sua opinião e ajudassem a estabelecer aquele 

contexto como uma ruptura, porque evidencia determinada posição, como que 

afirmando que o machismo é parte do cotidiano e de que aquele caso, em específico, 

também é machista. 

5) Outro comentário que repercutiu na postagem foi um comentário masculino, 

em que se atribui o discurso do louco a quem pensou na publicidade, 

demonstrando incredulidade por um tipo de discurso ter sido disseminado 

dessa forma atualmente: 

 

Figura 167 

6) e 7) Por fim, outros dois recortes que tiveram um número considerável de 

curtidas – 50 e 34, respectivamente – na postagem de Catraca Livre são de 

duas mulheres, que exemplificam o uso de adjetivações pejorativas sobre a 

“homenagem”.  

Elas chamam a postagem de “ridícula, machista, ofensiva e sem noção”, e 

trazem, como em outros comentários, a cultura do estupro como questão, indo ao 
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encontro dos discursos igualmente estabelecidos pelos comentários anteriores e 

ganhando a audiência de pessoas que corroboram com esse pensamento.  

 

Figura 168 

Após a análise das três etapas estipuladas previamente pude constatar que, além 

das esferas públicas e múltiplas formadas, os comentários também acabaram formando 

esferas discursivas semelhantes. Estas esferas discursivas se referem à materialidade da 

língua e portanto, condizem com a dimensão do significado tipológico. Estas dividiram-

se em: 

 - uso de adjetivos: aqueles sujeitos que, pelo choque, decidiram se manifestar 

contra o discurso de violência sistêmico-simbólica e que, por isso, fizeram uso 

recorrente de adjetivações para falarem do fato; 

 - pedidos por medidas punitivas: aquelas que exigiram punição para os 

profissionais, tanto aqueles que idealizaram e executaram a ideia da “homenagem”, 

quanto aqueles que aprovaram a publicação em uma fanpage institucional de saúde. E 

daí, estes profissionais foram divididos em duas categorias: doentes/loucos, e 

incompetentes/burros; 

 - uso do conceito ‘cultura do estupro’: o discurso sobre a influência da cultura 

e da sociedade em relação à naturalização da violência contra nós mulheres, tendo como 

ápice dessa violência o estupro e o discurso que o naturaliza, se fez presente; 



266 

 

 - evidências do machismo: os sujeitos fizeram questão de definir a postagem 

como machista, bem como aquelas pessoas que não viam problemas no discurso criado 

em torno dela; 

 - inversão dos papeis de gênero: houve uma esfera discursiva que, por meio da 

prática de saberes e da noção de performatividade, de saber que há papeis sociais 

engessados e binários – expectativas de comportamento, discursos e saberes, para 

homens e mulheres – propôs uma inversão desses papeis a fim de que, principalmente 

os homens, se colocassem no espaço das mulheres, sem lhes tomar o lugar de fala, mas 

buscando que eles compreendessem esse lugar e suas violências; 

 - relação discursiva de familiaridade: houve uma esfera discursiva que buscou 

evidenciar essa ruptura de violência sistêmico-simbólica com a intenção de fazer os 

demais sujeitos pensarem nessas violências com os laços fortes estabelecidos por eles. 

Ou seja, buscaram fazer com que a violência fosse pensada a partir da noção de 

formação social de família, incluindo as violências contra mães, tias, avós e irmãs, o que 

acaba restringindo a noção ampla de construção social do “ser mulher” para encaixá-las 

em um papel social mais restrito – porém, isso já faria parte de uma desconstrução 

discursiva,e não apenas da ruptura; 

- uso da primeira pessoa do singular/plural: a necessidade de demonstrar 

experiências pessoais e ocupar o lugar de fala foi evidenciado pela presença do uso da 

primeira pessoal do singular “eu” (mulher), e na primeira pessoal do plural “nós” 

(mulheres);  

-  presença de indícios de desconstrução discursiva: para além das rupturas 

por meio da evidenciação e da ressignificação, houve alguns comentários que buscaram, 

além de romper com o discurso de violência sistêmico-simbólica, seja pela evidenciação 

deste ou pela ressignificação da postagem, apresentar discursos de desconstrução, que 

vão além do contexto estabelecido ou ressignificado naquela interação. Vão além no 

sentido de mudar a estrutura social e discursiva para que, pelos micropoderes, um poder 

positivo seja instaurado e as relações de poder se alterem. Esses sujeitos saem de suas 

zonas de adestramento (FOUCAULT, 2014a) e passam a buscar  a inversão de poder e 

estabelecer como discursos que são ditos, outros discursos, que não aqueles que 

corroboram com a violência sistêmico-simbólica. Exemplos de indícios de 
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desconstrução discursiva estão nas evidências do machismo e na evidenciação da 

presença de uma cultura do estupro. 

 Já em relação aos grupos que acabaram ajudando a perpetuar a violência 

sistêmico- simbólica contra as mulheres, as esferas discursivas se dividiram em três: 

- adjetivações: apesar de a maioria das adjetivações das três postagens serem de 

reprovação do discurso de violência sistêmico-simbólica e, por isso, de evidenciação da 

ruptura discursiva, surgiram também comentários que não identificaram a ruptura. Esses 

comentários mantiverem o discurso de poder, no qual o poder simbólico ainda se 

mantêm na perspectiva do discurso masculino, como grupo majoritário que detém o 

discurso de verdade. Algumas adjetivações, portanto, pensando que o contexto é 

mutável conforme os processos interacionais em que este se dá, também tiveram 

diferentes dimensões de significados a depender dos espaços estabelecidos pelos 

interagentes;  

 - humor: a descaracterização e o combate à ruptura discursiva foi feita, 

principalmente com o humor, buscando sempre ridicular parte de grupos de mulheres e 

categorizá-las como “mais” ou “menos” mulheres a partir do enfoque da sexualidade 

feminina. Isso tem a ver com a noção do gênero e da própria sexualidade feminina 

enquanto uma construção intencional (BUTLER, 2013), ainda que não consciente, que 

engessa o “ser mulher” e utiliza o humor como discurso para que a violência não seja 

identificada como tal. Sendo o gênero uma representação e, sendo sua representação a 

sua construção (LAURETIS, 1994), o humor faz com que às mulheres caiba o lugar de 

grupo minorizado e violentado, ainda que mascarado pelo artifício do fazer rir. E, 

quando os interagentes tentam restabelecer a ordem discursiva e apagar a ruptura, esse 

discurso pode significar que há a necessidade de se marcá-lo porque, de alguma 

maneira, identifica-se que estão tentando rompê-lo; 

 - “mimimi”: o termo “mimimi” foi recorrente e, além de buscar diminuir as 

evidências de ruptura ou ressignificações que os demais interagentes faziam, fez com 

que o discurso de combate a essas violências fosse tratado como um discurso do louco, 

um discurso em que a palavra pronunciada é menos do que ela de fato significa. 
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Portanto, respondendo ao meus questionamentos deste trabalho: de que maneira 

e por quais mecanismos as rupturas discursivas acontecem no Facebook, com foco nas 

postagens de esferas públicas públicas, como as fanpages de notícias?  

A maneira com a qual essas rupturas ocorrem se dá de duas formas: pelo 

rompimento discursivo/simbólico e pelo rompimento espacial – das esferas e redes. A 

chave para que esse rompimento ocorra, tanto pelo simbólico quanto pelo espacial, é a 

interação. A interação permite que eu identifique os mecanismos e a presença desses 

rompimentos, porque eles atribuem significados a determinados símbolos e 

ressignificam certos discursos, da mesma forma que criam espaços/redes e, dentro de 

esferas, estabelecem o contexto por meio da interação. O rompimento se dá pelo 

simbólico porque é ele que permite a ressignificação dos discursos, e pelo espaço 

porque é pela formação dessas esferas que consigo identificar os mecanismos em que o 

rompimento se dá. 

Para que a ruptura ocorra ela deve se dar, inicialmente, no âmbito da própria 

postagem para que, os interagentes, ao perceberem o rompimento do discurso posto 

consigam evidenciá-lo. Como trabalhei com as dimensões de significados tipo e 

topológicos de Lemke (2010), especifico aqui que há diferentes mecanismos de ruptura 

usados na dimensão dos significados tipológicos e na dimensão dos significados 

topológicos.  

Na dimensão dos significados tipológicos os mecanismos que me permitem 

identificar a ruptura discursiva/simbólica se dão, então, pela evidência de um discurso 

de violência sistêmico-simbólica e, pela ressignificação. Ou seja, ao identificarem a 

presença de um discurso de violência, de alguma forma os interagentes buscam 

evidenciá-lo – neste caso, a maioria dos comentários, mas nem sempre será desta forma. 

A marcação discursiva do mecanismo de evidência na dimensão do significado 

tipológico é perceptível, neste caso analisado, principalmente no uso dos adjetivos, que 

classificam a situação, e demonstram incômodo e desaprovação.  

Além disso, há, com bastante destaque, a inversão dos papeis de gênero. Entro 

aqui no mecanismo de ressignificação, em que a dimensão do significado tipológico 

demonstra que as pessoas, ao desaprovarem a “homenagem” dão um novo significado à 

postagem, isso porque identificam nesta o rompimento das relações sociais que 

inicialmente deveriam existir entre médico - paciente. Ou seja, há uma ruptura do 
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comportamento social que se espera de um médico e, o fato de sua profissão ser 

invejável a outros homens, que faz com que se torne perceptível no discurso a violência 

sistêmico-símbolica contra nós, mulheres. Há, portanto, uma ressignificação do 

discurso, que considera a “homenagem” uma violência. Por isso, a evidência do 

machismo, da cultura do estupro, de depoimentos pessoais que aproximam grupos de 

mulheres, entre outros mecanismos já citados.  

Estes dois mecanismos, o de evidenciação e de ressignificação, na dimensão dos 

significados tipológicos, se dão no campo do simbólico, e são dependentes um do outro, 

já que para ser possível ressignificar o discurso é preciso, antes, tê-lo percebido. Por 

isso a evidenciação é tão presente neste caso analisado, porque como a estrutura da rede 

é difusa e o conteúdo se propaga em um continuum digital não linear, tornar evidente a 

desaprovação se faz necessário.  

Na dimensão dos significados tipológicos consigo identificar ainda os sistemas 

de exclusão de Foucault (2014a) como uso desses mecanismos. Ou seja, essas pessoas 

assumem para si o que pode ser considerado o discurso do louco, da segregação da 

loucura.  Isso porque elas rompem com o status quo, com o discurso dominante, e 

desritualizam as palavras, dando novos significados a elas. Há um deslocamento 

discursivo que se dá por meio dos discursos que se dizem (FOUCAULT, 2014a).  

Quantitativamente, a maioria dos comentários foi de mulheres, o que demonstra 

a percepção da qual falam Funck (2008) e Lauretis (1994), de que as mulheres, ainda 

que dentro de um discurso machista, conseguem se perceber dentro dele e agirem 

contra, ecoando suas vozes num continuum digital que as permite marcar uma inversão 

do discurso de poder. Ainda dentro da dimensão dos significados tipológicos, o número 

de comentários masculinos e suas posições discursivas também se destacam 

qualitativamente. Isso tendo em vista que para haver, de fato, uma ruptura, é preciso, 

além do embate, a percepção daquele grupo dominante e que detém o poder simbólico, 

a fim de dar voz e oportunizar o debate em torno daquele grupo minorizado, que assume 

para si um espaço de fala em que a violência contra as mulheres é amplamente debatida 

e rebatida, quando necessário. 

Topologicamente o rompimento se dá pelo espaço porque é por meio da 

formação destes, que se constituem em esferas públicas e por meio da apropriação dos 

sujeitos durante o processo interacional, que ele se torna possível. Como disse 
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anteriormente, é por meio da dimensão do significado topológico e como a interação se 

estrutura, que eu consigo identificar as rupturas ou a manutenção dos discursos que são 

ditos. E isso é possível pela noção de como os sujeitos se apropriam dos espaços que 

criam e das ferramentas que lhes são disponibilizadas no site de rede social. Portanto, o 

mecanismo chave da dimensão do significado topológico, além da interação, que forma 

os espaços, é também a apropriação.  

Destaquei nesta análise que os mecanismos de apropriação que formam espaços 

e que dão dimensões de significados às interações são as reações das postagens – curtir, 

haha, grr, uau!, triste e amei –, o uso dos emoticons, que simbolizam reações de 

conversações face a face, a extensão de vogais para prolongamento de determinadas 

palavras, bem como o uso de letras maiúsculas que indicam o grito. Além disso, a opção 

disponibilizada pelo Facebook, de compartilhamento de postagens públicas, também 

ajuda a expandir a rede e fazer com que a produção de saberes e discursos alcance redes 

não imaginadas.  

Outros dois mecanismos que resultam na possibilidade de verificarmos o 

rompimento espacial e simbólico – porque dou significado às minhas apropriações e às 

apropriações daquelas pessoas com as quais estou interagindo – nessas esferas, 

conforme a possibilidade que o próprio Facebook disponibiliza, que são apropriados e 

usados pelos interagentes e que selecionei e analisei por meio do aplicativo 

desenvolvido para esta pesquisa, são: 1) os pisos conversacionais e colaborativos, que 

permitem que diferentes esferas e estruturas de poder se formem dentro de uma só 

postagem; e 2) a reação do botão curtir95, de cada comentário postado em cada uma das 

postagens analisadas.  

Quando hierarquizados os pisos colaborativos percebo quais discursos tiveram 

maior repercussão e qual o tipo de embate discursivo que acontece em torno da troca e 

da prática de saberes. Dimensionando essa troca consigo perceber rupturas discursivas, 

enraizamento de discursos que são ditos e as possibilidades de ressignificação de certos 

discursos, com foco aqui na violência sistêmico-simbólica contra nós, mulheres. São 

rompimentos que se dão diretamente por meio da troca conversacional, e não apenas por 

                                                           
95 E agora, atualizado, as demais reações além do botão curtir, que ampliam a possibilidade de análise 

sobre os rompimentos discursivos e surgem como novos mecanismos de apropriação para a ruptura. 
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uma tomada de opinião sola. O agir comunicativo destes interagentes permite que novas 

esferas sejam constituídas.  

Nas curtidas e nos pisos colaborativos o protagonismo de interagentes não é 

concedido, ele é conquistado. Conquistado por um bom capital social, pela legitimação 

de outras pessoas, pelo destaque que seu discurso recebe naquela rede. Por isso, 

quantitativamente essas legitimações são relevantes, porque simbolizam discursos ou a 

legitimação destes. Significa que mais pessoas consideram aquilo que foi dito por outra 

ou que há a necessidade de se manter uma conversação pela opinião de determinado 

sujeito. Quando Jenkins (2014) fala da cultura da conexão, o autor quer dizer que é pela 

possibilidade desse tipo de interação, que é pela atribuição de dimensões de significado 

a determinados símbolos das plataformas que as pessoas podem produzir 

significados/discursos.  

Quanto mais um interagente significa na rede, maior seu capital social, maior 

sua legitimação. Ou seja, quanto mais curtidas um comentário recebe, há uma 

negociação de dimensão de significação em que é maior seu sinal de honra (HOBBES, 

2014) e, quanto mais seu discurso é desqualificado, maior sua desonra.  

A ruptura não é, portanto, necessariamente fazer o outro sujeito mudar seu 

discurso, sua tomada de posição, mas sim, assumir uma posição discursiva e ganhar 

legitimação daquele discurso para que ele se sobressaia nas esferas públicas formadas 

pelas postagens publicadas. Embora nem sempre as rupturas aconteçam, como pude 

perceber em diversos comentários das postagens analisadas. Aqui, a maioria de 

interagentes percebeu esse rompimento, mas nem sempre pode ser assim, e é importante 

perceber em que escala essas rupturas são relevantes. 
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CONCLUSÃO 

 

Após as considerações teóricas sobre violência, diferença de conceitos e as 

noções de violência sistêmico-simbólica, bem como a ideia de construção dos gêneros e 

sexualidade e a construção discursiva de inferioridade das mulheres, abordei os sites de 

rede social a fim de buscar compreender a natureza dos procedimentos de construção de 

sentido dos processos interacionais, na medida em que o meu foco foi analisar os 

rompimentos, que correspondem, em minha concepção, às práticas ou mecanismos 

específicos de construção de novas dimensões de significados. Dimensões de 

significados que podem ser transformados, pelas práticas e saberes, em discursos que 

são ditos, a partir das trocas dos discursos que se dizem, numa inversão de poder no 

qual a violência sistêmico-simbólica contra as mulheres possa ser percebida, 

evidenciada, ressignificada e não mais perpetuada. Pensando nisso, um dos meus 

objetivos foi sistematizar um esquema de análise possível de verificar esses mecanismos 

e levar em consideração a interação, o espaço, os discursos e as apropriações das 

ferramentas do Facebook. 

Por isso, concluo aqui que a ruptura é o princípio para, talvez, um início de 

desconstrução. Para o surgimento ou enraizamento de outros discursos que são ditos por 

meio dos discursos que se dizem. Porque o rompimento discursivo se dá também pelo 

próprio rompimento da engessada noção de gênero. As noções de gênero só podem ser 

desengessadas com essa ruptura, com a possibilidade de um embate discursivo e o 

questionamento dos discursos. Ainda que este embate seja apenas na evidenciação de 

uma violência ou na ressignificação de um conceito, de um discurso propriamente dito.  

Por isso que a análise dessas interações nos espaços públicos públicos é 

relevante na medida em que me permite perceber de que maneira interagentes se 

apropriam das ferramentas e ressignificam seus discursos por meio dessa apropriação, 

do uso desses mecanismos. Aqui o conceito de ruptura que busquei trazer foi justamente 

esse. Como um processo de percepção e ressignificação de um discurso que estava 

posto e que, por meio da ressignificação e da evidenciação deste como uma violência 

sistêmico-simbólica contra as mulheres, como talvez, um início de um processo de 

desconstrução – muito complexo e que exige uma qualidade discursiva muito maior. 
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Portanto, também é ressignificada a noção de esfera pública do Habermas 

(1997), em que o autor considera que esta deve estar habilitada a debater determinado 

assunto. Na internet, essa habilidade ou não de interagentes é questionável, porque é 

subjetiva pela própria interação que as redes proporcionam. Mas é por meio das 

formações dessas esferas e desses espaços que os sujeitos terão essa tomada de posição, 

muito mais do que uma tomada de decisão de ação. Portanto, as rupturas as quais me 

refiro são, também, mecanismos de reespacialização da rede. Porque foi por meio dessa 

reespacialização e da retroalimentação dos discursos de evidenciação da violência, que 

se formaram em rede, que a ruptura se tornou possível, se consolidou.  

 Há uma tomada de posição, em que a pessoa escolhe dizer algo e significar seu 

discurso naquele espaço e contribuir para determinado tipo de interação. Esta tomada de 

posição é relevante porque permite que dimensionemos de que maneira esses discursos 

estão sendo abordados. Não em espaços de desconstrução, não em espaços em que a 

esfera pública tende a ter mais, de certo modo, qualidade para o debate da violência 

contra o gênero feminino, mas sim no sentido de esfera ampla. Em que uma pessoa tem 

acesso a determinado conteúdo e a partir desse acesso ao conteúdo e às opiniões e 

posições de demais interagentes, ela vai opinar também. Essa tomada de posição é 

relevante para dimensionar o que as pessoas estão de fato achando, porque elas 

decidiram dar sua opinião, decidiram comentar naquela rede ajudando a formar aquele 

espaço.  

Para que eu consiga a ruptura é preciso entender que certos discursos não são 

mais aceitos porque fazem parte de uma performatividade de gênero que é retrógrada, 

que coloca as mulheres como oprimidas e a-históricas e, por isso, não sei aceita a 

objetificação sexual para deleite do masculino, onde a exposição do corpo, da 

sexualidade e da saúde da mulher não são dela, mas sim dos homens. Ainda que seja 

discutível os motivos pelos quais os veículos comunicacionais estejam publicando esse 

conteúdo – na busca por visualização – é uma porta de entrada do continuum digital. 

Então, concluo que, talvez, por esses processos de ruptura e rompimentos 

simbólico e espacial, pela interação e pela apropriação dos interagentes, consigo 

identificar os indícios de desconstrução. Principalmente pelas trocas conversacionais 

dos pisos colaborativos e legitimação dos símbolos de comentários que receberam 

maior destaque, que ganham diferentes significados a depender dessa interação.  
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Nesses pisos e nessas legitimações consegui identificar que, alguns sujeitos que 

não perceberam o rompimento inicial da postagem, ou que quiseram fazer a manutenção 

de um discurso de poder no qual eles se consideravam dentro de um grupo de 

dominação, ou ainda, não se percebiam dentro de um grupo que estava sendo 

minorizado – no caso dos comentários femininos – havia o debate ou o reforço de 

determinado discurso de rompimento – no caso das curtidas.  

É claro que esses rompimentos vão depender da forma como esse processo 

interacional acontece, mas é por meio desses mecanismos de rompimento que será 

possível perceber ou não indícios de desconstrução. Porque, sem passar por esse 

processo de ruptura, de evidenciação e marcação de um discurso de violência contra as 

mulheres, as pessoas não vão ser capazes de identificar de forma mais sintomática essas 

quebras.  

Por vezes, pode parecer óbvia a presença de alguns discursos e o quanto eles 

podem ser nítidos, mas isso enquanto nós, enquanto sujeitos, nos percebemos nesses 

espaços. Como é o caso do sujeito do feminismo, que se percebe dentro de um espaço 

machista. Entretanto, quando os sujeitos não se percebem inseridos nesses espaços e 

discursos é porque eles respondem a um poder simbólico que faz com que não se 

perceba a violência. Ou, ainda que percebendo, se considerem dentro de uma posição 

social confortável, como é o caso da denegação fetichista. 

A ideia é que seja a partir desses mecanismos e dessas rupturas que possamos 

perceber tentativas de desconstrução, porque isso faz parte de um processo. E, esse 

processo é relevante nessas esferas públicas públicas porque, como já especifiquei, são 

espaços não específicos de desconstrução – como é o caso das fanpages feministas – e 

que são espaços nos quais as pessoas podem ter essa tomada de posição. Por mais 

complexo que possa parecer analisar esses processos interacionais nessas esferas, 

considero relevante fazê-las porque é ali que conseguimos analisar os discursos que 

mais se assemelham a uma opinião pública – ao contrário de fanpages com conteúdo 

mais específicos.  

Com este trabalho meu intuito foi abrir o debate sobre as interações, que 

independente da força de seus discursos, estão formando aqueles espaços, estão 

significando naquelas bolhas de interação e que muitas vezes passam despercebidas, 

mas que significam discursiva e simbolicamente. Isso porque, ao criarem esses espaços 
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de legitimação de discursos, usando para isso mecanismos de ruptura apropriados e 

simbolicamente disponibilizados pelo site, faz com que essas pessoas signifiquem esses 

mecanismos e façam com que suas legitimações valham algo na rede, quanti e 

qualitativamente. 

Devo ressaltar que não levei em consideração, para a análise, o fato de 

interagentes terem lido ou não as matérias disponibilizadas pelos links das postagens 

coletadas, tendo em vista que o foco eram as interações daquelas redes e, enquanto 

pesquisadora, não entrei em contato com as pessoas que publicaram os comentários 

coletados. Entretanto, julgo que análises da qualidade das interações a partir da noção 

de leitura ou não do conteúdo atribuído ao link – que direciona a um site diferente do 

Facebook – podem ser aprofundadas em outras pesquisas, a fim de identificar de que 

forma isso pode alterar as construções de dimensões de significados e ressignificação de 

alguns discursos.  

O aplicativo desenvolvido para esta pesquisa surgiu como um anseio da 

pesquisadora, com o intuito de analisar as interações de postagens com muitos 

comentários no Facebook, bem como a possibilidade de ranqueamento dos comentários, 

que, como pude identificar, ajudam na formação de espaços e, principalmente, na 

ressignificação dos discursos. Como a própria ferramenta disponibiliza opções de 

visualização das postagens, muitas vezes temos a impressão de que determinado 

discurso impera em relação a outros e que isso faz com que sejam cada vez mais 

visualizados, mas quando ranqueados, essas impressões podem ser refutadas – 

principalmente em relação às reações aos comentários. Por isso a versão beta do 

aplicativo foi disponibilizada para download, gratuitamente, a fim de que mais pessoas, 

que se interessem em analisar esses mecanismos e suas apropriações, possam fazê-lo.  

Fica em aberto aqui a discussão futura sobre a qualidade dessas conversações em 

comparação com a tomada de posição. Se há a tomada de posição, que marca uma 

ruptura, qual a qualidade dos pisos colaborativos a partir dessas tomadas de posição? 

Elas contribuem de fato para uma mudança mais sólida e perene no discurso das 

formações sociais? Ainda que o montante de tomada de posições signifique algo na 

rede, porque a quantidade determina a presença de determinadas posições discursivas, 

podemos pensar quais destas interações são dfato relevantes para o processo de ruptura, 

qual o real nível de engajamento das pessoas que ali comentam – se é que é possível de 
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se mesurar esse engajamento, talvez pela quantidade de vezes em que interagentes 

voltam aos turnos conversacionais – e também, a possibilidade de uma mudança no 

discurso do outro. Ou seja, se há apenas um cabo de guerra em que a tomada de opinião 

de cada um não se altera – e aqui não estou falando das audiências invisíveis, em que 

não conseguimos coletar seus discursos – ou se há a possibilidade de uma mudança 

visível no discurso do outro que interage naquele espaço formado.   

Para futuros trabalhos também julgo necessário analisar além do mecanismo de 

legitimação de comentários por meio da ferramenta – o curtir – os mecanismos das 

demais reações usadas para significarem algo durante o processo interacional e 

construção de espaços, já que essas ferramentas não eram ainda disponibilizadas quando 

a coleta do material analisado foi realizada.  

Além disso, julgo importante ressaltar que, quando não há a ruptura também é 

relevante analisarmos esses processos interacionais e como os mecanismos são 

utilizados durante essas interações. Principalmente as legitimações e turnos 

conversacionais. Levando em consideração que o algoritmo do Facebook privilegia 

determinados conteúdos em detrimento de outros.  

Analisar os mecanismos de ruptura contribui para estudos sobre violência de 

gênero porque nos permite avaliar os processos interacionais, a dinâmica das interações, 

a opinião pública, a tomada de posição dos sujeitos e como essa tomada de posição 

significa dentro de nossa formação social. Abrir espaço e possibilitar que essas vozes 

sejam analisadas é importante para mostrar que pode, ainda, haver resistência contra 

certas violências dentro de determinadas redes. Perceber na resistência discursiva 

evidências de desconstrução de discursos engessados sobre papeis sociais de gênero, 

sexualidade, modos de ser, agir e estar no mundo são importantes porque significam 

socialmente, já que são eles que constroem a rede e são as/os interagentes que 

legitimam ou não determinado discurso.  

Em tempos em que diversos retrocessos sociais e políticos estão em curso, é 

necessário que as rupturas discursivas se façam presentes nos discursos de diferentes 

esferas públicas online, com o intuito de marcar resistência pela linguagem e buscar um 

poder simbólico mais igualitário, menos violento, em que mulheres tenham seus 

espaços assegurados e marcados.  Com a onda de conservadorismo no país, desde os 

diversos golpes políticos e sociais que o Brasil vem enfrentando, é necessário criar 
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espaço para demonstrar a insatisfação, para evidenciar a violência que é sistêmica e é 

simbólica contra as mulheres, para que o silêncio não impere. A ruptura é necessária e 

deve ser analisada porque é preciso sistematicamente ressignificar os discursos e 

aponta-los a diferentes formações sociais, para que estas saibam que há a percepção das 

violências, para que os direitos já assegurados e o respeito já conquistado não sejam 

perdidos ou relativizados. Em tempos em que o discurso de ódio e de violência, de não 

reconhecimento do outro como um igual, é fortemente legitimado, as rupturas 

discursivas são essenciais. 
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ANEXOS: 

         ANEXO 1) Postagem Extra (site): 
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ANEXO 2) Postagem Revista Fórum (site): 
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ANEXO 3) Postagem Catraca Livre (site):        
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