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RESUMO: Com a democratização da internet e, consequentemente, com o 
advento das redes sociais, foi possível elevar a sociabilização dos usuários que 
têm utilizado a interface digital como instrumento para transmitir informações, 
engajar e recrutar usuários para tratarem de questões de relevância social. As 
temáticas da violência contra a mulher e reivindicação de direitos têm estado 
presentes no ambiente virtual, onde ganham espaço para elevar a 
conscientização e a discussão entre internautas. Nesse sentido, o presente 
artigo busca descrever como as redes sociais podem servir como ferramentas 
para os movimentos sociais em rede, trazendo exemplos de mobilizações que 
engajaram públicos que transmutaram do espaço on-line para o off-line. A 
problemática do presente artigo orbita em torno da questão: como as redes 
sociais podem ser utilizadas como instrumentos de divulgação da violência 
contra as mulheres e para a reivindicação de direitos? Assim, o objetivo geral 
deste trabalho é estudar a influência que a sociedade inserida no espaço digital 
pode exercer através das redes sociais. Para este objetivo ser alcançado, os 
objetivos específicos do artigo são: descrever como as redes sociais podem 
auxiliar movimentos sociais a compartilharem informações com seus públicos 
mais facilmente e rapidamente; apontar movimentos e atores influentes que 
tratam da desigualdade de gênero nas redes; apresentar recentes mobilizações 
on-line que tiveram repercussão sobre o assunto. No que tange à metodologia, 
através de pesquisa exploratória e levantamento bibliográfico contemplaram-se 
o conceito de redes sociais e referenciais sobre a temática em derredor da 
violência contra a mulher e reivindicação de direitos, buscando referências 
acerca da atuação dos movimentos sociais no ambiente digital. Dos movimentos 
internacionais Ni Una Menos (2015) e Marcha das Mulheres (2017) aos protestos 
reivindicando respostas quanto ao assassinato da vereadora Marielle Franco 
(2018) e o movimento #Elenão (2018) no Brasil, constatou-se que bom manuseio 
das redes sociais pode provocar indignação coletiva e fazer movimentos se 
transferirem do meio digital para as ruas. Através das redes sociais, movimentos 
podem pressionar o poder público para tratar dos direitos das mulheres, criar 
campanhas que visam conscientizar sobre desigualdade de gênero, aglomerar 
dados para a formulação de políticas públicas, divulgar e promover encontros e 
compartilhar experiências para fomentar um sentimento de solidariedade entre 
usuários. Manifestações através da interface digital podem não ser um fim para 
a violência contra as mulheres, mas constituem uma forma de questionar abusos 
cometidos, expressar opiniões e levar milhares, senão milhões, de mulheres às 
ruas para reivindicarem seus direitos. 
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