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Certamente você já ouviu 
falar à respeito do termo em-
poderamento feminino, mas 
o que significa? É notável que 
ao andar dos últimos séculos as 
mulheres conseguiram avanços 
consideráveis no que se refere 
a igualdade de gênero e reco-
nhecimento dos seus direitos. 
Elas aumentaram seu espaço 
no mercado de trabalho, conse-
guiram mais vagas em universi-
dades, ampliaram seus direitos 
civis e políticos, e mais domí-
nio sobre o seu próprio corpo.
Chega a soar estranho ouvir 
que a mulher tem mais domí-
nio sobre o seu próprio cor-
po. Entretanto, apesar dessas 

conquistas que passaram a ser 
asseguradas no “papel”, no 
consciente das pessoas elas 
ainda não estão asseguradas.
Isso acontece porque alguns ra-
ciocínios estão muito difundidos 
na sociedade, como por exem-
plo: “mulher não sabe dirigir”, 
“lugar de mulher é na cozinha”. 

Entre outros tantos pensamentos 
e expressões que chegam a ser até 
mesmo mais machistas que esse.
A verdadeira problemática con-
siste no fato de algumas pesso-
as serem extremamente sexis-
tas e sequer saberem que o são. 
Notou que usei a palavra “pes-
soas”? Isto aconteceu porque 
para ser sexistas não precisa ser 
de fato do sexo masculino, uma 
pessoa sexista é aquela que tem 
preconceito ou aversão ao de-
terminado sexo. Pensamentos 
assim transitam nas mais di-
versas classes sociais, gêneros e 
etnias; pensamentos como este 
são por vezes tão comuns entre 
nós que muitas vezes não somos 
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sequer capazes de percebê-los, 
outras vezes somos também 
os donos de tais pensamentos.
Já reparou também nas diver-
sas campanhas que vêm sendo 
lançadas contra o assédio e ma-
chismo? Até o momento, em 
2018, já tivemos diversas cam-
panhas, entre elas: Depois do 
não é tudo assédio, ou a mais 
recente lançada pelas repórte-
res esportivas do canal Globo, a 
campanha Deixa ela trabalhar 
(Confira mais a partir da página 
08). Esse tipo de conscientiza-
ção sempre ocorreu ou tornou-
-se corriqueiro apenas agora? 
Se sempre ocorreu então, o que 
vem acontecendo para que ape-
nas recentemente esse assunto 
tenha se tornado tão relevan-
te? A resposta é simples: Aces-
so à tecnologia e comunicação. 

O gráfico acima mostra o au-
mento de pesquisas com o ter-
mo empoderamento feminino 
no site de pesquisas do google 
entre os anos de 2011 e 2017. 
A comunicação é de fato uma 
importante aliada no processo 
de conscientização, mensagens 
por trás de uma personagem de 

novela que sofre abusos de seu 
parceiro e consegue se reerguer 
podem parecer inúteis a alguns 
olhos, mas agregam grandes 
porções de incentivo e enco-
rajamento para mulheres que 
passam pela mesma situação. O 
termo não é novo, ele defende 
pensamentos de pessoas que con-
cordam que as mulheres devem 
ter o mesmo status dos homens 
em todos os campos sociais.
De fato, acredito firmemente 
no papel da comunicação e no 
avanço da tecnologia na cons-
trução de um mundo mais jus-
to, um mundo onde homens e 
mulheres possuam mesmos di-
reitos e responsabilidades. Um 
mundo onde as pessoas sejam 
medidas, exclusivamente, pela 
sua capacidade de atingir seus 
objetivos, obstante de seu gêne-
ro sexual, para a passagem des-

se poderio que se viu preferen-
cialmente em mãos masculinas 
durante muitos séculos. Hoje 
as mulheres se sentem mais à 
vontade para conversar umas 
com outras em redes sociais, 
dividir experiências, dissemi-
nar suas ideias. Na televisão 
temos personagens femininas 

Século das 

tão fortes e capazes quanto 
os personagens masculinos. 
Na política temos mulheres que 
chegaram a dominar os mais al-
tos cargos dos seus países, como 
a antiga presidente Dilma Rou-
sseff  no Brasil, e a chanceler 
Angela Merkel, da Alemanha, 
Hillary Clinton que exerceu o 
cargo de Secretaria de Estado 
dos Estados Unidos e foi eleita 
Senadora pelo estado de Nova 
Iorque entre os anos de 2001 
e 2009.  Recentemente, no dia 
14 de março de 2018, tivemos a 
perda de outra grande mulher: 
Marielle Franco, Mestra em Ci-
ências Sociais e a 5º vereado-
ra mais bem votada da cidade 
do Rio de Janeiro, ela defendia 
ideais como estas propostos 
aqui, mas quem a matou não 
poderia imaginar que o pensa-
mento dela era compartilhado 
com outras pessoas, a Vereado-
ra era semente, e hoje, não só 
mulheres, mas homens, como 
eu, guiados e influenciados por 
tais pensamentos defendemos 
o empoderamento feminino, 
igualdade dos gêneros e direi-
tos iguais, não só no papel, mas 
no consciente, e acreditamos 
que grande avanço se dá ra-
ças ao poder da tecnologia di-
fundido com a comunicação.
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No meio das gerações Y e Z as 
redes sociais se tornaram virais, 
todos conectados, e as agres-
sões virtuais também se torna-
ram comuns, um lugar onde de-
veria ser um ponto neutro passa 
a ser uma zona de guerra onde 
as armas são os insultos agres-
sivos contra qualquer pessoa  
que manifesta sua opinião, es-
pecialmente mulheres: segundo 
a ONU (Organização das Na-
ções Unidas), cerca de 73% de-
las já sofreu algum tipo de vio-
lência no espaço virtual, e esse 
risco está presente todos os dias 
em todos os idiomas e espaços 
digitais. São atacadas de várias 
maneiras: chantagem, bullying 
sistemático, ameaças, ofensas, 
na forma de assédio moral e se-
xual, revenge porn (fotos íntimas 

divulgadas propositalmente), 
linchamento virtual e o doxxing, 
que é quando um grupo de usu-
ários se reúne para encontrar e 
divulgar dados pessoais da víti-
ma. Os alvos recorrentes são as 
mulheres, e pelo fato da vítima 
ser do sexo feminino, seus agres-
sores a perseguem e ameaçam 
sem qualquer tipo de controle, 
coagindo e prolongando seu so-
frimento, com a intenção de pri-
var a liberdade de expressão e 
frustrar os pensamentos de suas 
vítimas, que preferem se calar a 
falar do ato desumano e de to-
tal covardia. Mulheres entre 18 
e 24 anos são especificamente 
vulneráveis já que recebem em 
média o dobro de ameaças de 
violência física do que os ho-
mens, algumas chegam a desis-
tir do uso de algumas mídias di-
gitais para não serem agredidas 
ou até mesmo não visualizarem 
ataques contra outras pessoas. 
Mesmo que a disseminação au-
mente sobre assuntos em defe-

sa da mulher, se vê as atitudes 
regredirem, quanto mais se fala 
mais os agressores tendem a se 
manifestar contra qualquer opi-
nião feminina seja ela política, 
econômica, social, moral ou 
matrimonial. O ódio à figura 
do sexo oposto ainda prevale-
ce na cultura misógina presente 
em quase todas as sociedades 
existentes, e mesmo que o ati-
vismo online tenha ganhado es-
paço com a web-militância que 
ressalta o empoderamento fe-
minino à soma das lutas contra 
a violência e a desnaturaliza-
ção de algumas desigualdades, 
ainda é comum a falta de limite 
existente por parte dos agresso-
res, a sensação de impotência 
delas acaba gerando uma fragi-
lidade e suas consequências psi-
cológicas graves as afetam até 
financeiramente pois sentem 
a necessidade de buscar ajuda 
legal ou serviços de proteção. 
Em prol da união de ativistas 
e aliados da causa, a “Lei Ma-
ria da Penha” ganhou um up-
grade, podendo agora respon-
sabilizar os agressores virtuais, 
no combate de posicionamen-
tos ofensivos contra mulheres 
na internet ou em qualquer 
outro meio de comunicação. 
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Durante a Ditadura Mili-
tar, inúmeras mulheres foram 
torturadas, estupradas e mor-
tas. Esses crimes eram motiva-
dos pelo ódio de gênero, ódio 
por simplesmente existir o sexo 
feminino. Algumas mulheres 
naquela época se envolveram 
com arte, política e outros tra-
balhos sociais para quebrar o 
tabu que “mulheres deveriam 
ficar apenas em casa”, cuidan-
do dos filhos e sendo submissas 
aos homens. Os militares, du-
rante a Ditadura, sentiram-se 
ameaçados com essas atitudes 
feministas que não “obede-
ciam” o sistema, e por esse fato 
agiam com atitudes desumanas.
Ao longo desses últimos anos, 
não está sendo diferente. Se-
gundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança,  uma mulher é as-
sassinada a cada duas horas 
no país, percentual de 4,3 mor-
tes para cada grupo de 100 mil 
pessoas são do sexo feminino. 
Esses assassinatos são come-
tidos por companheiros ou ex  
companheiros dessas mulheres.
O Balé Feminicídio foi criado 
pelo Ateliê Contemporâneo 
Cia de Dança como uma for-
ma de protesto com fatos verí-
dicos dessas vítimas que sofre-
ram durante a ditadura e que 

sofrem até hoje apenas por se-
rem mulheres. O Balé iniciou-
-se na década de 70 durante a 
Ditadura Militar, onde mulhe-
res eram mortas e muitas delas 
nunca foram encontradas. O 
Ateliê Contemporâneo Cia de 
Dança de São Luís do Mara-
nhão, dirigido por Silvana No-
ely, narrou no palco do Teatro 
Arthur Azevedo histórias como 
a da Dulce Maia que era ex-mi-
litante da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR) e pro-
dutora cultural. Ela foi presa 
na madrugada de 26 de janei-
ro de 1969, na capital paulista.
Outra história que foi abordada 
no espetáculo é a da jovem Bár-
bara Penna, de Porto Alegre, a 
qual foi agredida pelo compa-
nheiro que botou fogo no apar-
tamento e matou seus dois fi-
lhos. Após meses no hospital, 
Bárbara relata que viveu para 
fazer justiça e contar sua histó-
ria para alertar outras mulheres.
Esses casos reais foram abor-
dados pelo Balé Feminicídio 
não somente para mostrar a 
cultura da dança, mas sim ad-
vertir mulheres que passaram 

e  passam momentos de suas 
vidas em um relacionamen-
to abusivo ou em ocasiões em 
que optam calar-se diante dos 
abusos e violências domésticas. 
As expressões do corpo, a fala, 
música são também uma forma 
de protesto e o Balé mostrou que 
mulheres podem sim quebrar 
tabus que a sociedade impõe. 
Toda mulher deve ser livre e co-
locar na mente de outras os di-
reitos que têm. A luta feminina 
é constante, quando   pegam um 
ônibus e são assediadas, quando 
andam nas ruas e são abusadas 
sexualmente, ou quando casam 
e sofrem violência doméstica.
O Balé abordou o tema ‘Femi-
nicídio’, mas o que mulheres 
passam vai muito além disso. 
São transtornos psicológicos e 
o medo diário na sociedade que 
impedem muitas delas de vive-
rem como desejam, vestir o que 
querem e trabalhar em qual-
quer área sem discriminação.
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IMPEDIDAS? 
POR LUDIMYLLA ALVES 

Ser mulher e gostar de futebol 
nunca foi fácil, mas não pela di-
ficuldade de entender as regras 
do jogo ou pela falta de habi-
lidade com a bola. O que im-
pede boa parte das pessoas de 
associar o lado feminino com 
esse esporte vai muito além dos 
motivos anteriormente citados. 
Identificar esse tipo de situação 
é simples: imagine um jogo de 
futebol no qual a árbitra é uma 
mulher. Se você estiver numa 
roda de homens, ao primei-
ro erro da juíza alguém falará 
“Viu? Mulher não sabe apitar 
jogo”. Ora, ninguém nunca as-
sociou o erro de um árbitro ao 
gênero dele, e por que é assim 

com as mulheres? Sem esquecer 
das jogadoras, que precisam es-
tar a todo momento mostrando 
que têm competência, o que de-
veria ser cobrado de ambas as 
partes. Infelizmente o esporte, 
em especial o futebol, é utili-
zado para reforçar a identida-
de masculina, visto que, num 
passado não muito distante, 
era encarado como uma prática 
somente para os homens, atri-
buindo a força física feminina 
apenas aos afazeres domésticos. 
Ainda quando o Brasil estava 
na Ditadura Militar, o Conse-
lho Nacional de Desportos ve-
tou a prática do futebol femi-
nino em todo o país. Embora a 

proibição tenha cessado pouco 
mais de 30 anos depois, o fato 
gerou reflexos negativos visí-
veis até hoje. A falta de incenti-
vo é o mais primitivo deles. 
Essa desvalorização não acon-
tece somente no futebol femi-
nino, mas também na impren-
sa. As jornalistas de esporte 
sofrem com assédios, além de 
serem constantemente postas 
em situações de teste. Pare-
ce óbvia a frustração feminina 
quando se toca nesse assunto, 
mas o que realmente aconte-
ce é que a maioria massiva dos 
homens não percebe o quanto 
isso é desconfortável, e pior, é 
crime. Muitas vezes, em meio à 
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euforia, alguns torcedores que 
deveriam colaborar mostrando 
sua festa ao público, preferem 
atrapalhar quem está ali apenas 
trabalhando, e na maioria das 
vezes, queimam a imagem de 
seus próprios clubes. Buscan-
do dar maior visibilidade a esse 
tipo de problema, algumas pro-
fissionais da área se juntaram 
e criaram a campanha “Deixa 
Ela Trabalhar”. O movimen-
to expôs, através de um vídeo, 
algumas situações constrange-
doras vividas por essas jorna-
listas e comentários extrema-
mente machistas feitos através 
das redes sociais. O vídeo vi-
ralizou na internet (#DeixaE-
laTrabalhar) e foi representado 
por diversos destaques da área, 
como Fernanda Gentil, Carol 
Barcellos, Cristiane Dias, Bár-
bara Coelho e Bruna Dealtry, 
a idealizadora da campanha e 
repórter do Esporte Interativo. 
Ainda no começo desse ano, a 
Fox Sports disponibilizou uma 

oportunidade para mulheres 
narrarem os jogos da Copa do 
Mundo. Nomeado de ‘Narra 
quem sabe’, o processo seletivo 
escolheu 6 mulheres para passar 
pouco mais de 1 mês treinando 
junto à equipe da Fox e, dessas 
6, serão escolhidas 3, que ini-
ciarão os trabalhos. Será a pri-
meira vez que mulheres terão 
a oportunidade de narrar, pela 
televisão brasileira, jogos des-
sa competição tão importan-
te. Vale destacar também que 
entre os dias 8 e 18 de março, 
foi montada uma cabine espe-
cial para treinamento, no Barra 
Shopping do Rio de Janeiro. A 
ação permitiu que algumas can-
didatas pudessem sentir a emo-
ção de narrar pelo menos 5 mi-
nutos dos melhores momentos 
da final da Libertadores 2017. 
Como curiosidade, a primei-
ra mulher a narrar um jogo de 
Copa do Mundo foi Renata Sil-
veira, que é uma das 6 finalis-
tas do processo seletivo da Fox. 

Ela narrou o jogo entre Costa 
Rica e Uruguai, na Copa de 
2014, pelo site da Rádio Globo.
Sendo otimista, é bom pensar 
que a mulher vem, a cada dia, 
conquistando seu espaço no 
mundo incrível do futebol, o 
que demanda bastante estudo e 
dedicação. Apesar do entreteni-
mento, o esporte tem seu lado 
sério e, assim como as demais 
áreas, requer preparo. Ainda há 
muito chão pela frente, é preciso 
que a mulher seja inserida cada 
vez mais nesse meio, e utilizar 
a internet a favor disso também 
é uma arma poderosa para que-
brar o tabu machista. Seja como 
jogadora, bandeirinha, árbitra, 
narradora ou torcedora, elas 
buscam seu espaço e podem 
sim mostrar que são capazes. 
Há muito tempo o futebol dei-
xou de ser “coisa de homem” 
para ser de todos, o importan-
te é viver essa emoção sem dei-
xar o respeito de lado. Lugar 
de mulher é onde ela quiser!




