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Introdução 

Nos últimos anos vem se consolidando na área de Estudos Organizacionais investigações 

sobre diversidade e diferença. São realizados diversos recortes para que seja possível 

entender como se dá a inserção ou a exclusão de minorias estigmatizadas nos ambientes 

organizacionais, analisando profundamente categorias como gênero, sexualidade, 

deficiência, raça, classe e outras. Entretanto, são escassos os trabalhos que tem como 

objetivo central investigar como essas categorias se cruzam e se combinam, em uma 

perspectiva teórica chamada por Kimberlé Crenshaw (1989) de interseccionalidade. O 

objetivo deste artigo é analisar as interseccionalidades e diferenças nas construções 

identitárias de mulheres que escrevem sobre empoderamento feminino na internet.  

Os estudos sobre mulheres na área de estudos organizacionais costumam tratar as 

desigualdades de gênero como uma questão de subordinação universal, ou seja, que atinge 

a todas as mulheres. Além disso, conflitos raciais, de classe e de gênero tendem a ser 

concebidos, interpretados e analisados isoladamente. Na noção de interseccionalidade as 

pesquisas devem analisar cruzamentos que colocam algumas mulheres em situação mais 

vulnerável que outras.  

Na pesquisa que aqui descrevemos, buscávamos compreender como se configuravam os 

processos de construção identitária e empoderamento de mulheres que produzem 

conteúdo feminista na internet. Esperávamos identificar convergências em suas histórias, 

em suas construções identitárias e em seu processo de empoderamento. As expectativas 

iniciais eram de que as histórias narradas teriam mais semelhanças que diferenças uma 

vez que o estudo levava em consideração um grupo restrito com características 

demográficas semelhantes. Entretanto, apesar de as entrevistas seguirem o mesmo roteiro, 

as narrativas que delas surgiram apresentaram percursos muito marcados pela diferença. 

Os relatos das vivências dessas mulheres apresentavam questões que interagiam com as 

opressões de gênero e revelando opressões e privilégios que combinavam vários aspectos 

de suas identidades.  

As experiências relatadas por elas nos levaram a buscar novas referências para 

compreender essas nuances e, a partir dessa busca, identificar estudos que, desde a década 

de 1990, reivindicavam um olhar para as interseccionalidades que promovem uma 

associação de sistemas múltiplos de subordinação e invisibilizam discriminações que só 

são vivenciadas pelas pessoas que estão nesses cruzamentos (CRENSHAW, 1989).  

 

Internet, Identidade e empoderamento feminino 

A internet tem se tornado cada vez mais um espaço de produção discursiva que alicerça 

novas formas de organização social caracterizada pela sociedade em rede (CASTELLS, 

2013). Novas lógicas apresentam possibilidades de mudanças nos padrões tradicionais de 

produção e consumo na comunicação midiática nas quais os consumidores passam a 

dispor de recursos para acessar conteúdos em tempo real e para interagir com eles. As 

tecnologias conectadas à internet permitem a interação, o compartilhamento e a criação 

de novos conteúdos a partir do que está sendo consumido, afetando assim as relações 

sociais, econômicas e culturais em nível individual e coletivo (ARANHA, MIRANDA, 

2015). 



O funcionamento descentralizado da internet, em que as informações circulam num fluxo 

contínuo, reflete a diversidade da humanidade e permite usos, apropriações e circulação 

de variadas de vozes. As ferramentas interativas possibilitam aos usuários rejeitar a 

condição de consumidores passivos e a adotar um perfil ativo que interfere e interage com 

os conteúdos midiáticos, levando a remodelações de práticas sociais e modelos de 

negócios até então estabelecidos e difundidos de forma massiva (ARANHA, MIRANDA, 

2015). 

Amichai-Hamburger (2008) afirma que a internet favorece o empoderamento de 

indivíduos ou coletividades, e pode ser considerada uma tecnologia habilitadora que 

permite que as pessoas façam coisas que sentiam que eram incapazes de alcançar em suas 

interações offline. Amichai-Hamburger, McKenna e AzranTal (2008) esclarecem que é 

comum que as pessoas evitem buscar novas habilidades ou entrar em situações que 

excedam suas capacidades atuais por medo de falhar e sofrer humilhação ou rejeição no 

seu círculo de relações e com isso perdem boas oportunidades. Pela internet as pessoas 

podem experimentar habilidades em ambientes não ameaçadores, muitas vezes 

anonimamente, de forma que se a experiência não for bem-sucedida, os custos pessoais 

serão menos significativos. Nesse sentido é possível adquirir ou fortalecer os recursos 

psicológicos necessários para alcançar seus objetivos uma vez que ganhos em auto 

eficácia ou na autoestima podem resultar em mais segurança para atuar no ambiente e 

fortalecer a si e à coletividade da qual faz parte.   

Os autores também destacam a possibilidade de reconstrução das identidades 

possibilitada pela internet. Quando um indivíduo tenta reformular ou fazer mudanças em 

sua identidade, essas mudanças só se concretizam se forem socialmente validadas 

(DUBAR, 2005), o que pode ser complicado quando seu ambiente social circundante 

permanece estático. Ou seja, quando familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho 

não estão dispostos a aceitar, reconhecer e fornecer validação para a identidade 

"reformulada" que o indivíduo está tentando alcançar. A internet pode, então, oferecer o 

ambiente necessário para encontrar o reforço e validação necessários para a consolidação 

da identidade em comunidades virtuais que reúnem outros indivíduos com interesses e 

características semelhantes as pessoas conseguem assim o ciclo que compõe a construção 

identitária. (AMICHAI-HAMBURGER, MCKENNA e AZRANTAL, 2008) 

A internet também pode funcionar como ferramenta de compensação social para 

indivíduos que sofrem de altos níveis de ansiedade ou que tem dificuldades em se fazer 

ouvir e pode levar a mudanças de comportamento e de atitudes fortalecendo relações 

existentes e favorecendo a formação de novas. Além disso, pela internet as pessoas 

tendem a revelar informações íntimas pouco depois de formar um novo conhecido, o que 

simplifica o estabelecimento de confiança e permite que as pessoas criem 

relacionamentos profundos e duradouros com os outros e fortaleçam os relacionamentos 

existentes. (AMICHAI-HAMBURGER, MCKENNA e AZRANTAL, 2008) 

Outro ponto importante é que nas interações online as pistas físicas de identidade nem 

sempre são evidentes o que favorece principalmente grupos negativamente 

estereotipados, que passam a ter mais chance de formar impressão inicial positiva que 

tende a ser mantida quando a interação chega a acontecer face-a-face (AMICHAI-

HAMBURGER, MCKENNA E AZRANTAL, 2008). 

A dificuldade de encontrar pessoas que compartilham interesses e objetivos comuns no 

ambiente cotidiano, não ocorre na internet. Assim, pessoas que são estigmatizadas em 

seus ambientes sociais offline podem participar de um grupo com interesses e objetivos 



comuns e assim ter incrementos na autoestima, na  auto aceitação e promove mais 

contatos sociais, reduzindo a alienação e o distanciamento. Além disso pela internet é 

possível receber ideias de todos os membros do grupo de maneira eficiente e efetiva e não 

importa o quanto o grupo cresça, sempre é possível o líder estar em contato direto com 

os membros. Em grupos offline a tendência é que a estrutura se torne mais hierárquica e 

o contato direto entre o líder e os membros do grupo reduzido (Amichai-Hamburger, 

McKenna e AzranTal, 2008).  

A internet também pode favorecer o empoderamento do cidadão no que diz respeito à 

formulação de políticas públicas, à acessibilidade a dados e informações sobre suas 

relações com o governo e ao incremento da capacidade de supervisionar e influenciar as 

decisões governamentais (Amichai-Hamburger, McKenna e AzranTal, 2008). 

Lévy (2005) tem um ponto de vista otimista sobre esse espaço construído na internet. Para 

o autor o ciberespaço é mais inclusivo do que os demais meios de comunicação de massa, 

uma vez que permite a participação de qualquer um que tenha acesso a um computador 

com internet e essa característica, ao nosso ver, é favorável ao empoderamento, uma vez 

que indivíduos silenciados nos meios de comunicação de massa tradicionais podem se 

fazer ouvir. Isso porque as comunicações não estão mais centralizadas em mídias que 

distribuem a informação a um público específico, mas fazem parte de uma comunidade 

virtual distribuída em rede num mundo de ouvintes, expectadores, leitores e contribuintes.  

No conceito de comunidade virtual, que surge a partir do advento das comunicações 

mediadas por computador, as pessoas buscam novas formas de conectar-se, estabelecer 

relações e formar comunidades, mas o espaço que compartilham não é mais um local 

geográfico, mas o ciberespaço (RECUERO, 2009). 

A internet provocou transformações também no movimento feminista, que passou a atuar 

em comunidades virtuais e a estabelecer intercâmbio de ideias entre diferentes 

concepções de feminismos de uma forma mais rápida e dinâmica e se tornou um meio 

para o diálogo com a sociedade sobre as diversas pautas dos feminismos contemporâneos 

(TOMAZZETTI e BRIGNOL, 2015). Dessa forma, a internet passa a ser ferramenta para 

a crítica, debate, reação e diálogo com a comunidade feminista e com a sociedade, 

oferecendo resistência e questionamento do que é produzido na mídia hegemônica.  

Passos e Silva, (2012) destacam o fato de que com as tecnologias da Web 2.0 passou a ser 

muito simples para os indivíduos navegar, criar e editar conteúdos para a internet que 

podem alcançar uma grande quantidade de espectadores com orçamentos muito pequenos 

e sem a necessidade de negociação com emissoras. Assim, a Internet como novo meio de 

comunicação rompe com a distribuição hierárquica entre emissores e receptores ao 

possibilitar que cada nó possa produzir e distribuir mensagens simultaneamente. Além 

disso, a rede é composta por uma estrutura aberta capaz de expandir-se de forma ilimitada, 

integrando novos nós desde que consigam comunicar-se internamente, o que faz com que 

o processo de comunicação seja expandido de maneira exponencial (PASSOS E SILVA, 

2012 p. 130).  

Segundo Rodrigues, Gadenz e Delarue (2014) a internet vem reconfigurado movimentos 

sociais e suas relações, tanto entre si quanto com a sociedade. Isso se dá porque a 

tecnologia pode ampliar as formas de participação dos atores sociais, permitir novos 

modos de inserção, e aumentar a visibilidade das ações de um determinado movimento 

social. O movimento feminista tem, cada vez mais, se utilizado da internet para divulgar 

suas pautas e reivindicações e boa parte das suas atuais discussões passam pelo 

ciberespaço.  



O feminismo na internet permite um ciclo de oportunidades impulsionadas pela 

construção de laços solidários entre mulheres e feminismos de todo o mundo. No Brasil 

o movimento feminista lida com a mídia a partir de sua lógica paradoxal: por um lado 

pode ser meio para a visibilidade feminina e por outro serve para a manutenção do sistema 

patriarcal por meio das representações e estereótipos de gênero tradicionais 

(TOMAZZETTI e BRIGNOL, 2015).  

Para encontrar novos espaços para amplificar seus discursos, o feminismo passou a 

conferir às ferramentas e espaços comunicacionais um papel estratégico de primeira 

ordem para sua causa. Nesse sentido, de acordo com Tomazetti e Brignol (2015), a partir 

da busca pela construção de um discurso próprio, do interesse em provocar mudanças e 

empoderar as mulheres, o movimento feminista passa a organizar sistematicamente a 

produção de seus espaços de comunicação. Era necessário utilizar canais que 

possibilitassem às ações feministas a propagação de informações, demandas, organização 

e a criação de conteúdos que são habitualmente ignorados pelos meios de comunicação 

tradicionais, mas de grande interesse para o movimento. É então que: 

o feminismo passa a perceber no ambiente virtual um lugar de práticas e 

expressões coletivas, antes desconhecidas, com novas significações e 

endereçamentos múltiplos. Assim, na perspectiva de criar espaços alternativos 

de visibilidade, no qual as mulheres poderiam protagonizar posicionamentos 

ao converterem-se no papel de autoras, produtoras e transmissoras de 

conteúdo, já nos anos de 1990, diversos grupos feministas se lançam na disputa 

pelo terreno comunicativo da internet. (TOMAZETTI e BRIGNOL, 2015 p.5-

6) 

A internet promoveu a popularização dos ideais feministas principalmente pela facilidade 

de produzir e divulgar o conteúdo com amplitude na rede e os blogs se tornaram uma 

mídia alternativa para fazer frente ao machismo da mídia tradicional, que é apresentado 

desde os programas de entretenimento até às propagandas comerciais e jornalismo.  

Choudhury (2009) discute profundamente a questão do empoderamento feminino e o uso 

da internet. Segundo a autora, o ciberespaço se configura como um lugar onde as 

mulheres podem se comunicar de uma forma mais livre e segura.  A possibilidade de ter 

acesso a espaços diferentes do doméstico e atuar em espaços públicos é fundamental para 

a plena participação das mulheres no futuro do mundo. As mulheres se engajam no 

diálogo online e usam a internet como forma de quebrar barreiras, exclusões e silêncios. 

Elas se organizam criando links com informações estratégicas, fazendo lobby e se 

articulando para mudanças. Dessa forma, a internet vai tornando rapidamente uma 

ferramenta para o empoderamento que muda a vida diária das mulheres, suas esperanças 

e seu futuro.  

É importante destacar aqui, que o empoderamento implica exercer ativamente escolhas 

sobre a sua própria vida, mas também desafiar as relações de poder e agir para que essas 

mudanças alcancem um nível coletivo de forma que o individual assuma também uma 

função política e nesse sentido a internet tem um papel que favorece essa articulação. O 

processo de empoderamento envolve mudanças na forma como as pessoas se veem e na 

sua capacidade de ação. E nesse sentido com a internet abrem-se novas possibilidade para 

as mulheres (CHOUDHURY, 2009).  

Para Cerqueira, Ribeiro e Cabecinhas (2009) as comunidades feministas na internet têm 

tudo a ver com a o empoderamento feminino, a redefinição da sua identidade e a 

coexistência de identidades múltiplas e alternativas. Para as autoras, a Internet possui 



potencialidades para a afirmação das vozes femininas, mas não é sozinha a solução para 

o problema desigualdade de gênero, uma vez que alguns dos fatores que perpetuam as 

desigualdades de gênero ainda permanecem apesar das novas possibilidades tecnológicas.  

Apesar das limitações citadas anteriormente, o advento da Internet mudou as condições 

tradicionais de produção de identidade. Isso acontece porque as relações pela internet 

acontecem em uma dinâmica na qual o corpo físico está separado dos encontros sociais 

no ambiente online, e é possível interagir revelando apenas as características físicas que 

desejadas. Além disso, é possível reter informações pessoais, como nome, residência e 

afiliação institucional. Dessa forma, a combinação de descorporização e anonimato cria 

um ambiente tecnicamente mediado no qual um novo modo de produção identitária 

emerge (ZHAO, GRASMUCK, e MARTIN, 2008). Essas características das interações 

online podem remover "características de bloqueio" físicas (aparência estigmatizada, 

gagueira, timidez, etc.) e permitir que as pessoas ignorem os obstáculos usuais que 

impedem a construção de identidades desejadas nas configurações presenciais 

(MCKENNA et al., 2002).  

No entanto, as relações na internet não acontecem só com estranhos, as pessoas também 

se relacionam online com membros da família, vizinhos, colegas e outros conhecidos 

offline. Esse tipo de relacionamento online baseado em offline é chamado por Zhao, 

Grasmuck e Martin (2008) de "relacionamentos ancorados". Para os autores um 

relacionamento online pode ser ancorado offline de várias maneiras como por exemplo, 

através de instituições, residências ou amigos comuns. O nível de ancoragem varia 

dependendo dos graus aos quais os parceiros online são identificáveis e localizáveis 

offline. O conceito de relações online ancoradas, então, refere-se a pessoas que são amigas 

online, mas podem ou não se conhecerem offline (ZHAO, GRASMUCK, e MARTIN, 

2008). 

Usuários em sites de redes sociais como Facebook estabelecem esse tipo de 

relacionamentos ancorados na internet. Eles podem enfatizar ou mesmo exagerar a parte 

de seus possíveis eus que são socialmente desejáveis, mas não discerníveis em breves 

encontros offline, como o caráter, a inteligência e outras qualidades internas 

importantes. Ao mesmo tempo, eles podem procurar esconder ou atenuar a parte de si 

mesmos que eles consideram socialmente indesejáveis. Para os autores o Facebook 

proporciona aos usuários possibilidade de uma auto apresentação seletiva e dessa forma 

atuar conscientemente para sua construção identitária. Para os autores os eu de Facebook 

parecem ser identidades socialmente desejáveis que os indivíduos aspiram, mas ainda não 

conseguiram incorporar por uma razão ou outra. (ZHAO, GRASMUCK, e MARTIN, 

2008). 

O olhar para as Interseccionalidades  

Como visto, as redes sociais têm se configurado como espaços alternativos de 

sociabilidade e assim favorecido a proliferação de contradiscursos para um público cada 

vez mais amplo que questionam regras estabelecidas de comportamento e de identidade 

(DE JESUS, 2018). Entre esses contradiscursos que ganharam visibilidade com a internet 

estão os feminismos intersecionais. 

Segundo Hirata (2014) a interseccionalidade é “considerada uma das formas de combater 

as opressões múltiplas e imbricadas, e, portanto, como um instrumento de luta política”. 

Isso significa que em vez de dirigir o olhar das análises à experiência e ao lugar que as 



mulheres ocupam, passa-se a analisar a experiência da conjunção das relações de poder 

de sexo, de raça, de classe que podem ser assimétricas. 

O conceito de interseccionalidade foi cunhado por Kimberlé Crenshaw (1989) e é 

apresentado pela autora como um desafio para os direitos humanos uma vez que aborda 

diferenças dentro da diferença. A autora explica que experiências específicas de mulheres 

de grupos étnicos ou raciais definidos são muitas vezes obscurecidas dentro de categorias 

mais amplas de raça e gênero e nesse sentido sua vulnerabilidade interseccional 

permanece desconhecida. A autora propõe que as pesquisas sobre gênero prevejam as 

possibilidades de intersecções que contribuem para aprofundar as vulnerabilidades e as 

levem em conta ao planejar ações ou políticas públicas.  

Crenshaw (2004) destaca a importância de dar atenção às várias formas pelas quais o 

gênero intersecta-se com outras identidades e como essas intersecções contribuem para a 

vulnerabilidade particular de diferentes grupos de mulheres. Dessa forma é possível 

compreender as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 

eixos da subordinação. A interseccionalidade trata da forma pela qual o racismo, o 

patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. 

Para explicar o conceito ela utiliza como metáfora um grande cruzamento em que cada 

avenida representa um eixo de poder. Nessa metáfora, raça, etnia, gênero e classe 

interligam os terrenos sociais, econômicos e políticos. Por meio dessas avenidas as 

dinâmicas do desempoderamento se movem. Crenshaw (2004) esclarece que muitas 

vezes essas vias são consideradas como distintas e excludentes entre si, mas o que ela 

defende é que tais sistemas se encontram e se cruzam criando intersecções complexas. A 

autora destaca que mulheres racializadas frequentemente estão em um ponto onde o 

racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram e, assim, sujeitas a serem 

atingidas pelo intenso fluxo de tráfego em todas essas vias. Nesse contexto, as 

desvantagens interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma dimensão 

diferente do desempoderamento. 

Crenshaw (2002) explica que algumas experiências específicas de subordinação 

interseccional não são adequadamente analisadas porque são enquadradas em apenas uma 

das vias de subordinação. Ela diz que é frequente que as análises de gênero sofram com 

problemas de superinclusão e de subinclusão. No caso da superinclusão, o que acontece 

é que, ao dar conta de um problema ou condição imposta de forma específica ou 

desproporcional a um subgrupo de mulheres, ele é simplesmente definido como um 

problema de mulheres. Desconsidera-se nas análises as características de classe, raça, 

etnia ou outras discriminações que deixam algumas mulheres muito mais vulneráveis que 

outras. Segundo a autora, o problema dessa abordagem superinclusiva é que vários 

aspectos do problema escapam de análises efetivas e, assim, as ações que derivam desses 

estudos no sentido de remediar a condição ou abuso em questão tendem a serem 

ineficazes. 

Já o problema de subinclusão é percebido quando um subconjunto de mulheres enfrenta 

um problema, em parte por serem mulheres, mas isso não é percebido nas análises como 

um problema de gênero. A autora dá duas explicações para explicar essa subinclusão: a 

primeira é o fato de que o problema enfrentado não afetar mulheres dos grupos 

dominantes e a segunda explicação é quando o foco da análise está no racismo, mas a 

condição ou problema é específico das mulheres do grupo étnico ou racial sendo assim 

improvável que venha a atingir os homens, o que faz com que sua identificação como 

problema tanto como problema de gênero, como de subordinação racial ou étnica fique 



comprometida. Crenshaw (2002) destaca que o contrário raramente acontece, ou seja, 

mesmo que uma discriminação racial atinja mais diretamente os homens, vai ser 

percebida como parte da categoria das discriminações raciais, mesmo que as mulheres 

não sejam afetadas por ela.  

Nesse sentido, incluir perspectivas intersecionais nas análises é importante para oferecer 

descrições mais precisas sobre as experiências vividas por mulheres racializadas e para 

evitar que intervenções baseadas em compreensões parciais e, muitas vezes distorcidas 

das condições das mulheres sejam ineficientes e em alguns casos até contraproducentes 

(CRENSHAW, 2002).  

Para que uma análise de gênero não torne invisíveis os problemas que atingem de forma 

específica um subgrupo de mulheres é preciso que seja previsto de forma consistente a 

discriminação interseccional, uma vez que, se um dano específico não é previsto, é difícil 

revelá-lo através do uso de ferramentas analíticas que não estejam afinadas para isso. 

Nesse sentido Crenshaw (2002) aponta que a disparidade entre padrões e práticas 

estabelecidas para a investigação da discriminação e as realidades complexas da 

subordinação interseccional gera ainda outra dimensão de vulnerabilidade interseccional, 

ou seja, como certos problemas não são previstos, eles também não são imediatamente 

descobertos e, por isso, sua análise continua subdesenvolvida.  

A autora sugere que as investigações sobre as discriminações prevejam a vulnerabilidade 

interseccional e adotem protocolos de pesquisa que focalizem a análise contextual 

evitando a estruturação de investigação categórica (ou de cima para baixo). Ela sugere 

que as abordagens de pesquisa sejam reconfiguradas de forma a valorizar análises de 

baixo para cima, começando com o questionamento da maneira como as mulheres vivem 

suas vidas (CRENSHAW, 2002). Essa recomendação de Crenshaw ficou clara na 

pesquisa que descrevemos aqui. Apesar de as intersecções não terem sido previstas na 

elaboração da pesquisa, o fato de ter realizado entrevistas de história de vida, com o foco 

em como as mulheres estudadas vivem suas vidas e constroem suas identidades, fez 

emergir relatos e experiências que deixavam claro que algumas discriminações não 

estavam marcadas apenas pelo gênero, mas por uma combinação de fatores que não 

teriam aparecido se a pesquisa estivesse baseada em categorias previamente estabelecidas 

sobre subordinação de gênero.  

Percursos metodológicos 

A realização deste artigo orientou-se por uma abordagem qualitativa na qual há uma 

preocupação com os indivíduos e seus ambientes em suas complexidades. Nesse tipo de 

pesquisa prioriza-se a informação do entrevistado e exige-se uma aproximação do 

pesquisador com os pesquisados e o estabelecimento de uma relação de confiança. 

(SPINDOLA e SANTOS, 2003). 

Para a geração dos dados, utilizou-se a técnica da história de vida oral. Nessa técnica a 

história é contada por quem a vivenciou e o pesquisador não confirma a autenticidade dos 

fatos, uma vez que o importante é o ponto de vista de quem está narrando. O que interessa 

aqui é o ponto de vista do sujeito e o objetivo é apreender e compreender a história de 

vida conforme ela é relatada e interpretada pelo próprio ator de forma que o pesquisador 

tenha que sair do lugar de “dono do saber” para ouvir o que o sujeito considera importante 

sobre a sua vida (SPINDOLA E SANTOS, 2003). 



As entrevistas de história de vida, segundo Glat (1989), podem trazer à luz, direta ou 

indiretamente, uma quantidade de valores, definições e atitudes do grupo ao qual o 

indivíduo pertence. Assim, pode-se considerar as histórias de vida como relatos de 

práticas sociais, por mais particulares que sejam. Por meio delas é possível compreender 

as formas com que o indivíduo se insere e atua no mundo e no grupo do qual ele faz parte. 

O critério para seleção era ser mulher e produzir conteúdo público sobre empoderamento 

feminino na internet. As entrevistas tiveram duração média de quatro horas cada, guiadas 

por um roteiro semi-estruturado.  

Todas as mulheres selecionadas têm formação universitária, estão na faixa etária entre 25 

e 40 anos, fazem parte da classe média, são heterossexuais e produzem conteúdo sobre o 

empoderamento feminino na internet. Das cinco, uma é negra, duas são brancas e duas 

são brancas com ascendência negra. 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se da análise crítica do discurso. Essa escolha 

não é apenas técnica, mas um posicionamento teórico que considera que a fala das 

entrevistadas não é fechada, sua autoria não é única, mas faz parte que um discurso que 

reflete o contexto em que é produzido. Nesse sentido, busca-se compreender o contexto 

da produção do discurso de forma crítica. Alves (2006) esclarece que a análise crítica do 

discurso está situada na tradição nas ciências sociais que rejeita a possibilidade de uma 

ciência “neutra” e nesse sentido tem como objetivos desvelar as naturalizações e 

esclarecer as determinações sociais e os efeitos do discurso que estão ocultos. 

Para a realização dessa pesquisa, utilizou-se a proposta teórica de Fairclough (1995) na 

qual o discurso é visto em três dimensões: prática linguística, prática discursiva e prática 

social e assim a análise passa necessariamente pelo texto (no caso deste trabalho um texto 

oral transcrito para o escrito), pela prática discursiva que diz respeito à produção e 

interpretação do texto pelas práticas sociais. A análise das entrevistas foi realizada em 

várias etapas. A primeira foi a identificação de temas e personagens principais. A segunda 

foi a reorganização da história de forma que todas as menções a determinado tema 

ficassem agrupadas e permitissem uma compreensão de como a entrevistada vivenciava 

aquele aspecto. A terceira foi a análise da prática linguística (conteúdos, seleção lexical, 

e estilo do texto), da prática discursiva (construção de personagens e interdiscursos 

mobilizados) e da prática social (cultura, contextos, práticas compartilhadas). Para fins 

deste artigo foram selecionados os trechos das narrativas que faziam referência ao 

racismo, à pobreza, ao machismo. 

As experiências de diferença 

Uma questão interessante que ocorreu nas entrevistas que realizamos, é que apesar de 

todas terem sido selecionadas por produzirem conteúdo feminista para a internet e falarem 

diariamente sobre suas vivências em relação ao gênero, esse não foi o tema em que elas 

mais se aprofundaram. Elas deram destaque em suas narrativas para as intersecções que 

tornavam sua experiência como mulher singular.  

O gênero 

Das cinco entrevistadas apenas Sandra não relatou alguma situação específica em que 

tenha vivido uma situação relacionada à discriminação de gênero. Todas as outras 



relataram uma ou mais situações em que se viram em desvantagem por serem mulheres. 

Laura conta que o irmão tinha mais liberdade que ela e a irmã, Stela que foi questionada 

sobre o fato de o namorado a acompanhar em eventos que ela era o destaque, Camila 

relata que quando saía para se divertir com as amigas escutava o pai culpando a mãe dela 

por ela ser “vadia”, “vagabunda” de forma que não só ela, mas também a mãe eram 

vítimas do comportamento machista do pai em relação a ela. Para Mia, a situação mais 

marcante foi quando foi demitida poucos dias após voltar da licença maternidade.   

As experiências que foram relatadas refletem as práticas sociais de controle do 

comportamento feminino. Espera-se que não saiam sozinhas à noite, ou serão 

consideradas vagabundas, que elas sejam a “mulher por trás do grande homem” e 

estranham quando é o homem que acompanha uma mulher bem-sucedida. Além disso, há 

uma discriminação muito grande com mulheres que são mães no mercado de trabalho, 

uma vez que todo o trabalho de cuidado costuma ser atribuído a elas levando a uma visão 

de que sua produtividade no trabalho diminui com a maternidade. Foi a conscientização 

dessas subordinações que as levaram a debater esses temas na internet e construir 

comunidades que compreendem as suas experiências.  

O racismo 

O racismo no Brasil tem uma característica de preconceito de marca na qual a concepção 

de branco e não-branco varia em função do grau de mestiçagem, de indivíduo para 

indivíduo, de classe para classe, de região para região.  Isso significa que há uma 

classificação de acordo com o fenótipo ou aparência racial, podendo variar bastante no 

caso dos mestiços (NOGUEIRA, 2007). 

Nas histórias de vida das mulheres estudadas foi possível identificar essa característica 

da cultura brasileira em relação ao racismo. Das cinco mulheres entrevistadas, três 

relataram experiências de racismo, entretanto, apenas uma relatou sofrer racismo desde 

criança, inclusive dentro da família. Ela mesmo explica que esse tratamento se devia ao 

fato de que ela não tinha como esconder que é uma mulher negra e que isso marcou 

profundamente suas construções identitárias.  

E... eu, dos netos, eu e minha irmã, nós somos as netas negras, assim, a gente 

é vista como negra dentro de casa. Cabelo, cor, é, não dá para esconder, ao 

contrário de alguns outros membros que (...) não são vistas como tal. (STELA) 

A experiência que Stella descreve no trecho acima reflete a característica de preconceito 

de marca descrito por Nogueira (2007). Nesse processo, uma pessoa negra que tenha 

traços e cor de pele mais parecidos com os de pessoas brancas recebem alguma vantagem 

social quando conseguem não serem “lidos” como negros. No caso de Stella, ela e a irmã 

são as mestiças que não conseguem esconder os traços negros e que, portanto, são alvos 

do racismo inclusive na família. Ela relata que as experiências com o racismo marcaram 

sua história de vida e a construção de sua identidade.  

É muito... isso aí é um fator que eu sempre falo, porque o racismo, é... vem da 

escola, vai, vai e vai e vai e vai e vai e nunca para, assim. (STELA) 



A escolha das palavras “vai, vai e vai e vai e vai e vai e nunca para” para descrever o 

processo do racismo vivenciado na escola deixa claro que as situações eram recorrentes 

e tornavam toda a sua experiência muito difícil. Para ela, foi nesse espaço que ela 

começou a ter consciência e se entender como negra. Mas foi na universidade que ela 

passou pelas situações mais violentas descritas em sua narrativa: 

Eles picharam o meu... picharam o meu armário, falaram que eu merecia 

apanhar. Tudo por conta das coisas que eu falava e, claro, do que eu era, né? 

Foi muito violento, então acho que isso está... Tipo, já falou assim para mim 

no meio da sala que você é escurinha. É, é difícil, assim, sabe?  (STELA). 

Foi a partir dessas vivências que Stella passa a utilizar a internet como um espaço em que 

ela conseguia ter voz e compartilhar as experiências que vivia como mulher negra. Ela 

sentia que sua voz era silenciada no espaço elitista da universidade no qual as pessoas 

faziam questão de deixar claro que ela não era bem aceita. O Facebook foi o primeiro 

espaço que ela utilizou para publicar esses textos que escrevia na universidade e foi por 

meio dele que ela ganhou visibilidade no ciberespaço. No trecho abaixo ela narra como 

se deu esse processo:  

Na internet começou de forma inesperada assim. Eu comecei na faculdade a 

escrever posts no face e expor as minhas opiniões, porque eu não conseguia ter 

um espaço na universidade, então eu escrevia no Facebook. Aí quando eu vi, 

eu estava ocupando muitos espaços, vendo meus posts sendo compartilhados, 

sendo chamada para mesas, e os seguidores sempre aumentando. (STELA). 

Ela descreve uma característica comum nas redes sociais online, que é facilidade para 

criar conexões com pessoas que tem os mesmos interesses, dificuldades e necessidades. 

Stella começou a falar sobre sua experiência individual, mas como essa experiência é 

pautada por práticas sociais compartilhadas, muitas pessoas se identificam, se conectam 

e começam a construir uma narrativa coletiva a partir daquelas experiências 

compartilhadas. Aquelas pessoas que tem mais habilidade para se expressar nesse espaço 

passam a funcionar como líderes, que são vão ganhando seguidores que multiplicam o 

alcance do conteúdo para suas redes pessoais. Muitas vezes essa liderança não é planejada 

e pega de surpresa a pessoa em questão, como foi o caso dela. 

O que Stella descreve aí, faz parte de um processo profundo de empoderamento 

possibilitado pela sua produção online. Ela fala que nesse espaço ela consegue negociar 

sua existência. Quando ela usa essa expressão, ela sugere que sem sua atuação na internet 

ela estava sujeita aos discursos que eram construídos sobre ela. Ela percebe a atuação 

virtual como um espaço onde ela consegue ter voz, ocupar seu “espaço de fala” e ser 

relevante. Coisa que ela não conseguia encontrar em suas relações offline. 

Acho que foi um processo muito importante essa atuação virtual para mim. Eu 

acho que é um lugar que eu consigo negociar minha existência, né? Ao mesmo 

tempo é um espaço onde eu consigo ter a minha voz, onde consigo ocupar o 

meu espaço de fala. Porque a gente vive em uma sociedade que falar para 

pessoas negras é uma dificuldade porque a gente não encontra lugares para 

falar, sabe? A gente... A nossa fala não é vista como... relevante. (STELA). 

No caso de Laura, fica claro que a discriminação é bem mais sutil o que reforça as 

características do preconceito de marca. Ela descreve uma situação em que a possibilidade 



de um relacionamento amoroso com um homem branco foi colocada como uma “pena”, 

de forma a desqualificar Laura como uma pretendente aceitável por Hélio ou por sua 

família. Esse relato dá pistas para um fator de interseccionalidade em que raça e gênero 

se cruzam. Há estudos que mostram que mulheres negras são preteridas nas escolhas 

amorosas e são aquelas que têm menores chances de encontrar um parceiro na disputa do 

“mercado matrimonial” (PACHECO, 2013). 

Eu acho que a coisa mais gritante que eu já vivi, foi uma vez que eu fui 

madrinha do casamento da minha prima. Ai, tinha um menino (...)eu estava 

super afim dele (...) A irmã dessa minha prima falou assim: “Nossa, o João 

falou uma coisa horrível.” O João vem a ser um amigo em comum e falou 

assim: “Nossa, o Hélio e a Laura, fazem um casal super bonito, pena que ela é 

negra.” E, aí, tipo assim: “Seria muito legal, só pena que ela é negra.” (...) 

Minha família toda é negra, né, é... esse lado da família, pelo menos. Aí, ele 

assim: “Não, não, é porque...” Aí, ele quis dizer que a família do Hélio é 

preconceituosa, mas acho que todos são, né? Então, isso foi uma coisa que eu 

vivi. (LAURA) 

Laura completa a narrativa explicando que essa foi a única experiência marcante que se 

lembra e justifica isso pelo fato de ser a mais clara da família (o oposto do que aconteceu 

com Stella). Ela acredita ter sido poupada de outras situações de discriminação por ser “a 

branca” e assim raramente é considerada negra em suas relações sociais e por isso não se 

lembra de situações em que sofreu preconceito. 

É... mas fora isso, assim, não particularmente, sabe, alguma coisa aqui e ali, 

mas... assim, por eu ser a mais clara da minha casa, inclusive, eu acho que eu 

já fui muito mais poupada, por ser a branca, né? (LAURA) 

Assim como Laura, Mia viveu uma situação de discriminação racial em um contexto de 

relacionamento com um homem branco que foi a única que ela conseguiu se lembrar. Ela 

destaca o fato de que a família do marido é descendente de holandeses como um prefácio 

para a história que se desenrolaria a partir daí. A tia de seu marido rechaça o tratamento 

que Mia lhe conferiu como pessoa da família argumentando que não tinha sobrinha 

daquela idade, e muito menos preta. Mia descartou logo a questão da idade, uma vez que 

o marido tinha a mesma idade que ela, então só restou a “preta” como justificativa para o 

rechaço. Para ela, ser categorizada como preta foi uma “coisa estranha assim” e fez com 

que ela pensasse “ela está louca”, demonstrando que Mia não costuma ser “lida” como 

negra e que passar por essa experiência foi um choque para ela. O que fica claro quando 

ela diz “acredite se quiser”. 

Cara, tenho uma história para te contar disso, foi a única vivência que eu tive 

disso, tá? Mas eu vivi essa história e é real, realíssima, é... eu estava de 

casamento marcado, é... na casa da minha sogra, né? E... eles são... 

descendentes de holandeses e... a irmã da minha sogra (...) chegou lá. E sabe 

aquela coisa, tipo, assim, tia do marido, você vai e chama de tia? Aham. (...) 

E, aí, eu falei: “Ô, tia.” Ai, ela falou assim: “Eu não tenho sobrinha dessa idade, 

muito menos ‘preta’.” [riso] [5” em silêncio]. Acredite se quiser! Não sei te 

explicar, foi um negócio muito louco, assim, sabe, ela falou desse jeito assim: 

“Não tenho sobrinha dessa idade.” E, tipo assim, ela tinha sobrinho da idade, 

porque o meu... marido é da minha idade, sabe, uma coisa estranha assim. E 

aí, o que você fez? Ah, não fiz nada, eu fiquei muito assustada, comecei a 

chorar, literalmente, comecei a chorar, fui para a sala, falei: “ela está louca.” 

Não entendi, tipo assim, não entendi nada e, tal, ela tem razão, eu não, não sou 



sobrinha dela mesmo, não. Eu quis ser gentil, carinhosa com ela e, tal, e foi... 

mas foi estranho, assim, sabe?  

Mia reflete sobre a experiência que viveu e se dá conta de que a forma como os familiares 

lidaram com a situação agravaram ainda mais o sentimento de estranhamento, pois em 

vez de recriminar o comportamento racista da tia, pediram a ela que “não faça drama” ou 

“releva” destacando se a situação fosse hoje, seria caso de polícia. 

Eu vi o quanto que as pessoas estão despreparadas para lidar com isso, 

porque... é... meu marido falou: “Ai, não faça drama, não chora, não sei o quê.” 

Entendeu? Minha sogra falou: “Ah, ela é estranha mesmo... releva.” Entendeu? 

Mas, assim, hoje, por exemplo, isso foi há... dez anos atrás... hoje, é, é caso de 

polícia, né? É... porque é racismo, mas naquela época... Mais alguma outra 

situação que você se lembra? Não, nunca. Não me lembro de ter vivido mais 

nenhuma situação, foi a única vez que eu senti isso. (MIA) 

A pobreza 

A infância de Sandra é repleta de momentos trágicos que levaram a família a viver na 

pobreza durante muitos anos. Ela conta que nasceu em uma época em que o pai estava 

progredindo financeiramente e esperava que as condições de vida fossem melhorar, mas 

em vez disso ele teve um infarto fulminante o que deixou sua mãe em uma situação 

vulnerável de pobreza, agravada pelo fato de o irmão mais velho ser doente mental e se 

uma pessoa que “precisava ser cuidado, não poderia cuidar”.  

Então, ele estava progredindo financeiramente e tinha a chance de dar aquele 

salto, assim, financeiro.  (...) E... ele morreu repentinamente com trinta e sete 

anos, quase a idade que eu tenho hoje, é... teve um infarto fulminante. É... eu 

tinha um ano e onze meses. Ele morreu em uma manhã de natal, assim, bem 

trágico mesmo. (...) A sorte que minha mãe sempre soube costurar, assim, 

então ela já tinha é... alguma possibilidade de sobrevivência, mas eu tive uma 

infância muito pobre, assim, muito pobre mesmo. (...) e aí, tem um, tem uma 

outra característica, assim, da minha família que, o meu irmão mais velho, é 

doente mental (...) É... Então, quer dizer, eu não tinha o pai e o meu irmão mais 

velho também era alguém que precisava ser cuidado, não poderia cuidar, né. 

(SANDRA). 

Ao longo da entrevista Sandra diversas vezes menciona como a pobreza marcou suas 

experiências e a construção de sua identidade. Ela conta que passou por várias 

“vergonhas” pelo fato da família ser pobre. Ela aprofunda a descrição explicando como 

o fato de ser pobre fazia com que as pessoas acreditassem que para quem não tem nada, 

qualquer coisa serve e faziam doações de roupas que “pinicam” para ela e a irmã usarem.  

Quando eu era criança, eu ganhava muita roupa, das pessoas. Algumas roupas, 

eram muito legais, assim, né, porque... é... eu usava e adorava e, mas tinha 

gente que doava roupa e falava assim: “Ah, é... a minha filha é muito fresca, 

ela falou que está pinicando.” aí, eu lembro que, minha irmã, até falava assim: 

“Gente, mas, então, a pele de pobre não pinica, não?” Né? E, aí, você 

experimentava a roupa e era uma roupa... Pinicava mesmo, né? ...totalmente 

alergênica e, tal. Só que a pessoa tem essa percepção que, o outro, é... não... é-

é, tipo, pobre pode comer qualquer coisa, pode vestir qualquer coisa e, tudo. 

(SANDRA) 



Essa impressão de que a pessoa pobre não tem ambição ou que deve se contentar com o 

que lhe é oferecido, fica claro quando sua irmã decide estudar em Belo Horizonte. Sandra 

relata que as pessoas consideravam uma loucura uma menina pobre ir estudar na capital  

[irmã] Ela até tinha conseguido uma bolsa em um colégio, é, particular mas, 

é... um, um, mesmo, mesmo com, com desconto de noventa por cento ia ser 

difícil. E, aí, ela passou no Tiradentes e deu certo, assim, sabe? Foi, é... fez o 

ensino médio lá. E, aí, quando ela, com dezessete anos, ela resolveu vir para 

Belo Horizonte. Só que, isso, era uma coisa do outro mundo para quem era 

pobre, assim, ela, não existia isso; simplesmente no meu bairro, na minha 

família, não existia isso, assim. Era... as pessoas, todas achavam minha irmã 

uma louca, sabe? Tipo, “onde já se viu?”, sabe? (SANDRA). 

Ela narra que sempre conviveu com o estranhamento. Entre as pessoas da sua cidade, que 

conheciam a situação de pobreza em que viviam, destoava o fato de que as meninas 

pobres fossem tão inteligentes. Ela e a irmã destoavam das expectativas sociais de que 

mulheres pobres abandonem a escola para trabalharem e contribuir financeiramente com 

a família e precisaram romper com essas expectativas sociais para prosseguir com os 

estudos. 

ah, eu lembro um momento que, eu estava na casa de uma vizinha minha que, 

era minha professora da terceira série e, ela conversando com a irmã dela que, 

também era professora, assim, também deu aula para um primo meu e, tudo. E 

elas falavam assim: “Tão interessante, né? Esses pobres assim, tão 

inteligentes.” É... isso é, tipo assim, intrigante. [risos] É... inusitado. 

(SANDRA). 

Quando a irmã dela, que é mais velha, decidiu ir para Belo Horizonte fazer faculdade a 

mãe apoiou a decisão, mas teve que lidar com os julgamentos sociais. Esses julgamentos 

estavam fortemente relacionados a questões de classe e de gênero. Pesava o fato de ser 

uma mulher que ia viver sozinha na capital, o que aos olhos das pessoas da cidade 

implicava em uma desconfiança em relação à moral sexual da irmã. E, também, o fato de 

que havia uma visão de que universidade não era coisa de pobre. Nesse sentido ser mulher 

e ser pobre levava a uma discriminação combinada e que leva a uma manutenção das 

pessoas em situação de vulnerabilidade.  

E, quando minha irmã falou isso, minha mãe, na hora, falou: “Então vai.” E, e 

comprou o sonho. E sonhou com a minha irmã isso, a despeito de, de todo 

mundo ser contra, sabe? De todo mundo achar um absurdo, achar que minha 

irmã devia arrumar um emprego e, ajudar a sustentar minha mãe... (...) É... eu 

lembro de uma vizinha que, falou assim: “Ah, você acha que estuda em Belo 

Horizonte?” Tipo assim, insinuando que, talvez, se prostituía, sabe? (...) É... 

depois que minha irmã realmente passou, aí sim, as pessoas passaram a 

admirar, né? É... é... a-achar, apoiar, né, achar que, que ela fez certo, assim, 

antes não, ninguém apoiava não (SANDRA). 

Sandra conta que quando a irmã realmente entrou para a universidade e conseguiu alguma 

ascensão econômica as pessoas “passaram a admirar” o fato de ela ter ido estudar, mas 

antes ninguém apoiava. Como a irmã já tinha ido para a capital estudar, quando chegou a 

sua vez não houve o mesmo tipo de crítica que a irmã sofreu, nem as mesmas restrições 

financeiras, uma vez que a irmã já tinha se formado em matemática e podia contribuir 

financeiramente com a sua educação. Sandra conta que pode escolher um curso mais 



elitizado, porque a irmã pagou um curso pré-vestibular para ela se preparar e pode ajudar 

nas despesas para que ela se mantivesse em um curso diurno. Mas apesar de nesse 

momento a família não estar na situação mais grave de pobreza, ela ainda se enquadrava 

entre os mais pobres de sua turma, e para ela foi um choque cultural conviver com pessoas 

tão mais ricas que ela. Como trabalhou no departamento de assistência estudantil da 

universidade, teve acesso às estatísticas socioeconômicas do curso e percebeu que a 

situação econômica dela era tão diferente da dos colegas que suas informações precisaram 

ser excluídas para não distorcer os resultados. 

Quando eu entrei na faculdade que eu, é, é... percebi o choque cultural, assim, 

né, de conhecer pessoas realmente ricas, não eram classe média, né? Eu, não, 

não tinha aí, não tinha noção que eu seria uma exceção, tão exceção. (...) 

Porque eu cheguei a trabalhar na Fump (...) aí na época teve uma análise 

socioeconômica e o curso que a gente entrou era o mais elitizado. (...) E tem 

umas coisas de média socioeconômica que você corta o ponto fora da curva. E 

você era o ponto fora da curva. É! aí, eu analisando lá e sabendo as pessoas 

que tinham e, tal, eu falei assim: “Gente, então, eu não [risos] eu não faço parte 

nem da estatística” (SANDRA). 

Sandra conta que sua história de vida a incentivou a falar sobre temas relacionados à 

desigualdade social na internet.  

É, preconceito social, linguístico, tem a ver com a minha própria história de 

vida, né, assim, o... a relação com a minha família e, tudo. É... aí... racismo foi 

uma coisa que, eu fui aprendendo, mesmo que, eu li, para aprender, assim, o 

que, que era e, aí, eu falo de um ponto de vista da pessoa que não é negra. 

(SANDRA) 

A maior parte de sua produção acontece em sua página do Facebook onde estabelece 

diálogos e debates acalorados com os leitores, publica crônicas e promove eventos. Ela 

explica que não tem intenção de convencer imediatamente o leitor a concordar com o seu 

ponto de vista, mas que persiste em publicar para promover reflexão ao longo do tempo 

e sensibilizar as pessoas em relação os temas sobre os quais não estão acostumados a 

pensar. 

 

A internet como ponto de encontro e empoderamento 

 

As experiências narradas pelas mulheres entrevistadas deixaram claras singularidades que 

precisam ser consideradas ao se realizar um estudo de gênero e convergiram no sentido 

de que a internet pode ser um espaço em que elas vão construir comunidades, redefinir 

suas identidades e se fortalecerem para agir contra as situações que as subordinam. 

Nesse sentido, elas encontraram na internet meios para sua atuação profissional, para a 

construção de uma identidade mais valorizada socialmente, para maior controle e 

autonomia na organização do tempo de trabalho, para fomentar debates e reflexões sobre 

práticas sociais que deixam as mulheres em situações mais vulneráveis. 

Mia, ao ser demitida após a licença maternidade, abriu uma empresa virtual de consultoria 

e coach para mães que querem empreender (após serem excluídas do mercado ou para 



evitar serem demitidas sem ter um plano). E organiza sua agenda de trabalho de forma a 

poder atender às demandas dos filhos pequenos e as da empresa. 

Camila criou uma empresa de produção de vídeos para a internet e entre os vídeos que 

publica para conseguir mais clientes também publica vídeos sobre questões de gênero que 

a afetam, como pressão estética e maternidade compulsória.  

Sandra transformou seus posts do Facebook em um livro e realizou seu sonho de se tornar 

uma escritora de literatura publicada. Esse livro já foi lançado, e ela está preparando mais 

dois que foram completamente financiados por seus seguidores por meio de um site de 

financiamento coletivo.  

Stella foi contratada para ser colunista em uma importante revista de circulação nacional 

e lá criou uma coluna que dá visibilidade a mulheres negras empreendedoras, buscando 

oferecer mais representatividade negra nas referências de sucesso publicadas na mídia 

tradicional. Além disso, ela insiste em apresentar modelos e personalidades negras para 

compor o conteúdo da revista. Dessa forma ela busca mudar, por dentro, práticas 

discriminatórias há séculos arraigadas no mercado editorial brasileiro.  

Laura é redatora em uma agência de publicidade e elabora campanhas com o olhar 

interseccional e mantém uma comunidade de mulheres comunicadoras que debatem como 

a publicidade vem tratando as questões de raça e gênero o que podem fazer para mudar 

essas abordagens. 

Todos esses percursos têm em comum o fato de serem construídos a partir de suas 

comunidades virtuais em que elas ressignificaram suas identidades e transformaram suas 

vulnerabilidades em força para construir redes e resistir às práticas sociais que as 

submetem. 

Conclusão 

No caso do presente estudo, olhar para as interseccionalidades mostrou que as vivências, 

as construções identitárias, e processos de empoderamento vão depender da quantidade 

de cruzamentos que elas terão que lidar. As interseções em que elas se encontram podem 

ser fonte de maior opressão e dificuldades para não ser atingida, mas também oferecem 

possibilidades de resistência e criação de estratégias mais eficazes para o empoderamento 

feminino. Os resultados sugerem que apesar de todas terem construído comunidades 

virtuais nas quais exercem liderança, as motivações, os desafios, as discriminações que 

sofrem em suas histórias de vida apresentam diferenças importantes no que se refere às 

interseccionalidades que perpassam suas experiências afetando suas construções 

identitárias e suas estratégias de empoderamento. 

Além disso foi possível perceber que apesar de enormes diferenças na profundidade das 

opressões vividas, a internet se mostrou um espaço em que elas podiam expressar suas 

opiniões, apresentar as suas versões dos fatos, disputar narrativas, formar comunidades e 

reconstruir suas identidades sociais e profissionais construindo trajetórias que 

dificilmente teriam percorrido se não atuassem na internet.  

A atuação na internet permitiu a essas mulheres um empoderamento individual no sentido 

de conseguirem reescrever suas identidades sociais e profissionais. Além disso, o 

processo de empoderamento pela internet assume um caráter coletivo uma vez que elas 



servem como referência para que outras mulheres se identifiquem com suas histórias e 

questionem situações que as oprimem em seu cotidiano, e assim vão adotando novos 

comportamentos que reforçam as ideias do grupo. Além disso, o destaque que essas 

mulheres com experiências muito diferentes recebem por meio da formação de 

comunidades virtuais, possibilita visibilidade para pautas que antes se restringiam a 

grupos militantes que tinham dificuldade em comunicar suas demandas para muitas 

pessoas. Elas conseguem questionar práticas das mídias de massa (que têm uma potente 

capacidade pedagógica) e apresentar reflexões sobre os modelos de mulher que são 

apresentados, discursos e narrativas racistas, machistas e elitistas e alcançar um público 

tão grande que leva muitas organizações a repensar suas práticas de forma a minimizar o 

impacto negativo das críticas que viralizam na internet.  
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