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RESUMO: Este trabalho busca refletir a existência do machismo nas redes sociais. A
pesquisa terá como foco analisar se o machismo realmente existe e de que modo ele
ocorre. É importante ressaltar que a conquista dos direitos da mulher ainda é recente,
grande parte da população mundial, em sua maioria homens, se recusa a enxergar que
vivemos em um século completamente diferente, com novas ideias e perspectivas. Ao
longo da história o machismo é cultivado ao longo dos anos, através de uma cultura onde
a mulher nada mais é do que uma dona de casa. Para muitas mulheres o espaço de
valorização foi e é conquistado dia após dia, Assim, analisando este contexto, a pesquisa
irá refletir; Por que as pessoas colocam frases ofensivas nas redes sociais? Por que existe
o machismo? A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente busca-se entender o que é
machismo. Em seguida, entender o que é discurso de ódio. Após isso, analisaremos o
questionário aplicado. Em um terceiro momento, analisaremos as postagens na página do
Instagram. Por último, intui-se conscientizar as pessoas para diminuir os casos de
discurso de ódio. Perguntas e reflexões sobre este assunto serão abordados ao longo do
trabalho, com o objetivo de entender o porque as pessoas colocam discursos de ódios
falando das mulheres nas redes sociais, e compreender mais a fundo sobre as feministas
das redes sociais.
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INTRODUÇÃO:
O machismo é um preconceito, formado por opiniões e atitudes, que se opõe à

igualdade de gênero, beneficiando o sexo masculino, ou seja, uma opressão (ISABELA

PETRINI, 2019).

Na divisão dos papéis dos homens e das mulheres, as mulheres foram

subordinadas aos homens, caracterizando o machismo a qual o homem tende a ter mais

direitos e mais poder, do que a mulher (ISABELA PETRINI, 2019).



As redes sociais tem sua forte influência em todas as camadas sociais, e é claro

que são umas das maiores responsáveis por manter o machismo na nossa sociedade.

(FABRIZIANE STELLET ZAPATA, 2019).

Nas redes sociais da internet, impera a criatividade dos usuários com seus memes

e florescem novas maneiras de engajar-se politicamente, entretanto ali também se

propaga um discurso hegemônico e perpetuador do status (EMANUELA SOUSA, 2017).

As redes sociais criaram um canal de comunicação entre a sociedade jamais

imaginado em tempos mais remotos. Hoje é possível questionar, pesquisar e opinar

apenas com um click. Essa disseminação da internet trouxe benefícios e malefícios para a

população como um todo. Apesar das redes terem proporcionado maior visibilidade às

vítimas dessa misoginia, também ajudou a espalhar ainda mais o discurso de ódio

presente na coletividade (EMANUELA SOUSA, 2017).

Constantemente declarado como opinião, o discurso de ódio está mais presente

nas redes do que se imagina, bastar observar notícias de estupro, assédio ou violência

contra a mulher para encontrar apenas uma parcela da misoginia presente na concepção

do público. (EMANUELA SOUSA, 2017).

OBJETIVO
Objetivo geral: Este projeto tem o objetivo de entender o porque as pessoas colocam

discurso de ódios falando das mulheres nas redes sociais, e entender mais a fundo sobre

as feministas nas redes sociais.

Objetivos específicos (se houver):

- Compreender o que é discurso de ódio?

- Analisar porque os machistas colocam frases de ódio nas redes sociais?

- Avaliar como conscientizar as pessoas a não colocar frases de ódio na internet?

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
A certeza da impunidade é um gatilho para a disseminação de violência verbal nas

redes sociais. As redes sociais criaram um canal de comunicação entre a sociedade

jamais imaginado em tempos mais remotos. Hoje é possível questionar, pesquisar e



opinar apenas com um click. Essa disseminação da internet trouxe benefícios e malefícios

para a população como um todo. Apesar das redes terem proporcionado maior visibilidade

às vítimas, também ajudou a espalhar ainda mais o discurso de ódio presente na

coletividade.

Devido a isso, questiona-se: por que o grupo de pessoas com pensamentos

machistas colocam frases de ódio nas redes sociais? Por que algumas pessoas são

machistas? Por que as pessoas colocam frases ofensivas nas redes sociais? Por que

essa situação acontece? Por que se usam as redes sociais?

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)
Esta é uma pesquisa bibliográfica, devido a isso, se utiliza de sites, livros e

revistas para fundamentar seus apontamentos. Primeiramente busca-se entender o que é

machismo. Em seguida, compreender o que é discurso de ódio. Após isso, buscar

exemplos desses discursos disseminados na internet, em sites, e redes sociais. Em um

terceiro momento, foi produzido e aplicado um questionário por meio do Google Forms,

para os alunos do 6º ano até o Ensino Médio do Colégio Interativa de Londrina, no qual

foram obtidas 119 respostas. Em uma próxima fase buscou-se maneiras de conscientizar

as pessoas para diminuir esses ocorridos, para tal foi criada uma página no Instagram

onde foram publicados posts sobre o assunto, com o intuito de fornecer informações sobre

o tema e elencar discussões.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O machismo é um preconceito, formado por opiniões e atitudes, que se opõe à

igualdade de gênero, beneficiando o sexo masculino, ou seja, uma opressão e as redes

sociais tem benefícios e malefícios na parte feminista podem fazer cartazes e pôster, já de

pessoas machistas elas fazem textos de ódio ofendendo as pessoas feminista.



Figura 1: pergunta 1 do questionário

Fonte: próprio autor

Observando o gráfico ao lado, podemos perceber que a maior parte das pessoas (95,8%)

acredita que as mulheres sofrem machismo nas redes sociais, com isso, pode-se concluir

que hoje em dia ainda no Brasil muitas mulheres ainda sofrem machismo.

Figura 2: pergunta 2 do questionário

Fonte: próprio autor

Percebe-se que uma quantidade exorbitante de pessoas, tende a achar que nossa

sociedade é extremamente machista com uma porcentagem de 47,1%. A minoria tende a

achar que nossa sociedade é um pouco machista com uma porcentagem de 8%.

Concluindo que com a quantidade de mais ou menos de 100 pessoas que responderam o



questionário, quase 50% acham que nossa sociedade machista, com isso mostra que

nossa sociedade ainda é machista.

Figura:3  pergunta 3 do questionário

Fonte: próprio autor

A partir do gráfico ao lado percebe-se que mais de 52,9% das pessoas já viram várias

vezes uma mulher sofrendo machismo nas redes sociais, e uma quantidade de 15,1%

nunca viu uma mulher sofrer machismos nas redes sociais . É uma porcentagem pequena

de 31,9% que viu uma mulher sofrer machismos nas redes sociais mas poucas vezes,

com isso mostra  que nas redes sociais as mulheres ainda sofrem machismo.

Figura 4: pergunta  do questionário



A partir do gráfico acima percebe-se que mais de 88,2% acham que as mulheres devem

ter os mesmos direitos que os homens, e uma pequena porcentagem de 11,8% de

pessoas acha que só algumas mulheres podem ter os mesmo direitos que os homens, e

nenhum indivíduo colocou que nenhum mulher merece o mesmo direito que os homens.

Figura 5: pergunta 5 do questionário

Fonte: próprio autor

A Partir do gráfico acima percebe-se que 89,9% colocaram que os dois  juntos, devem
cozinhar  e limpar a casa , 7,6% colocaram que mais da mulher o dever de limpar e
cozinhar e o homem ajuda quando pode,uma porcentagem de 3% colocaram a mulher,
com isso percebe se que algumas pessoas acham que a mulher tem que limpar e
cozinhar na casa.

Figura 6: pergunta 6 do questionário



Uma porcentagem de 63% de pessoas acham que seus familiares não são machistas,
uma porcentagem de 37% acha seus familiares machistas, com isso percebe-se que uma
parte da população não é machista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho ainda terá continuidade, porém até este momento, através das leituras

realizadas e dos questionários aplicados, conclui-se que nas redes sociais ainda existe

muito machismo e se faz necessário conscientizar as pessoas para que isso pare de

ocorrer ou, pelo menos, sua incidência seja minimizada. Em decorrência disso, foi criado

uma página no Instagram, por meio da qual, pretende-se colaborar com essa

conscientização, promovendo a reflexão sobre o tema e trazendo à tona a desigualdade

de gênero existente.

Figura 7: print do Instagram



Fonte: próprio autor
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