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RESUMO

O advento das novas Tecnologias de Informação e Comunicação criou um espaço mais democrático na troca de informações, permitindo a 
produção, disseminação e consumo livre de quaisquer conteúdos. Com o desenvolvimento do Ciberespaço - colaborativo e inclusivo - criou-se 
também um lugar de propagação ilimitada de ideias, onde os usuários podem se agrupar e organizar de uma maneira diferenciada em prol dos 
movimentos sociais. Este trabalho tem como objetivo verificar como o Facebook, com suas múltiplas ferramentas e linguagens, vem 
possibilitando a propagação do movimento feminino no Brasil. Partiu-se da hipótese de que essa rede social virtual favorece a organização de 
grupos e a troca livre de informações, agrupando pessoas que estão em busca de um mesmo propósito, ocasionando na reconfiguração e 
propagação dos movimentos sociais. Diante disso, a metodologia foi baseada em um estudo quantitativo e qualitativo da análise das postagens da 
página “Vamos Juntas? ”, movimento criado em 2015 com o objetivo de unir mulheres para se deslocarem juntas e diminuírem o risco de 
sofrerem algum tipo de violência. Esse movimento diz respeito à uma corrente de apoio entre as mulheres que sofrem qualquer tipo de opressão 
por conta do machismo socialmente construído. A ideia inicial era que as próprias mulheres se ajudassem e oferecessem companhia umas às 
outras para saírem de lugares perigosos ou violentos juntas. Porém, essa comunidade de mulheres cresceu tanto - graças à plataforma que está 
sendo veiculada - que se pode perceber novos desdobramentos do movimento. O problema deste projeto está baseado em como o Facebook 
vem nos retirando de uma posição de espectadores passivos - lógica onde as grandes mídias eram detentoras do poder comunicacional - para 
outra de colaboradores ativos - na qual todos podem ser um veículo de comunicação -, e como essa plataforma vem ajudando a propagar o 
movimento do empoderamento feminino no Brasil. Pode-se perceber que essa mudança no comportamento social está relacionada ao baixo 
custo e à acessibilidade das novas tecnologias, além do fato de elas permitirem que as pessoas realizem o que sempre tiveram vontade de fazer: 
criar, compartilhar e consumir em coletividade. O Facebook, sendo uma rede social virtual que favorece a organização de grupos e a troca livre de 
informações, vem conseguindo agrupar esforços coletivos que antes eram esforços individuais e desconexos. Um dos resultados disso é uma nova 
configuração dos movimentos sociais e, por suposto, a popularização dos mesmos. Este trabalho foi desenvolvido com um estudo quantitativo e 
qualitativo de cunho bibliográfico, onde foram utilizados artigos, textos e livros especializados no tema escolhido. Para exemplificar o crescimento 
do empoderamento feminino no Brasil, foi feita uma análise das postagens da página “Vamos Juntas? ”, debatendo sobre o seu conteúdo e as 
interações entre os usuários. A temática central das postagens foi sobre os assédios sofridos pelas mulheres, que utilizam a página para 
interagirem e buscarem apoio mútuo. Percebe-se que o movimento feminino ganhou novas formas e ainda mais notoriedade no país graças à 
cultura digital e suas particularidades, a análise da página “Vamos Juntas? “ nos revela que a mulher vem ampliando seu espaço de forma 
consciente na sociedade. A capacidade de interação que a rede social permite e, sobretudo, por meio de seu uso, a criação de novos laços sociais 
e reconstrói-se opiniões e identidades. Com sua linguagem multimodal e hipermidiática, a página “Vamos Juntas? ” proporcionou um espaço mais 
participativo, cooperativo e democrático, permitindo novas discussões e desdobramentos do movimento feminino no Brasil.
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