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Dia Internacional das Mulheres suscita debates sobre 
criminalização e igualdade de gênero 
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No dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional das Mulheres_ A data foi 

Instaurada pelas Naçi3es un idas em 1977 para celebrar e reforçar a continuidade 

das conquistas das mulheres no campo das políticas públicas. A FGV-DAPP 

registrou ma is de um milhdo de menções ao tema nas redes sociais apenas no 

últ imo domingo, data da celebraç.'lo_ Desde sábado. foram mais de 22 mi l 

mençOes sobre igualdade de gênero e a disparidade salar ial entre homens e 

mulheres_ Com mais de 36 mil menções ao problema da violência contra 

mulheres e o abuso sexual. tambem foram registradas 24 mil menções a assédio 

sexual e moral. além de o~ensas em relaçdo ao comportamento da mulher 
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Foi baixo o volume de menções que reiteraram violência de gênero. No Twitter, a 

maior parte dos usuários mapeados pela FGVlDAPP aproveitou o momento para 

fazer de'esas da igualdade de gênero, elogios e congratulações sobre as 

mulheres, com as palavras 'homenagem' e 'parabéns' em destaque, além dos 

termos 'linda' e 'mundo'. Também houve, contudo, críticas quanto à Violência 

contra as mulheres, às desigualdades e ao machismo. 

Pronunciamento 

A Presidente Dilma Rousse" disse na noite de domingo, em seu 

pronunciamento, que iria sancionar ontem o projeto de Lei 8305/14 aprovado, 

na semana passada, pela Ornara dos Deputados, tornando o feminlcídlo um 

homicfdiO qualificado, De acordo com a dec i s~o, a pena referente a este crime 

pode variar de 12 a 30 anos, De acordo com a análise de rede feita pela 

FGV/DAPP, no domingo, os internautas fizeram 745 mil menções ao dia da 

mulher. Durante o discurso da Presidente, a hashtag #Dilmadamulher foi a 

segunda mais usada, e #felizdiainternac iona ldamu lher fo i a primeira mais 

mencionada, Com 11 mil mençLies desde sábado à noite e tantas comemoraçOes 

dos próprios movimentos sociais ligados ao tema, o projeto de lei do femlnlcídio 

gerou reflexões sobre crim i na l izaç~o. 
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DIa merna.clonal das Mulheres 
suscita debates sobre 
cnmmallzaçao e ig.lilldade de 
gênero 
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Em comemoraç.lo aos 450 allos 
do RIO de Jalleiro, Brasi l rende 
milhares de homenagens nas 
re<jes SOCkllS 
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Estatuto da Metrópole 
regulamenta ge5t~o e a crIilÇ~O de 
regIÕeS metropolitanas 
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oscar 'poIitICo' reperctr..e nas 
redes SOCIillS 

alOG 2410.220'5 

írtula da BeIJil-Aor suscita debate 
sobre as contradlÇOes do CarniJlial 

Sobre o autor 

Estudante de comUnicação 
sockll da PUC-Rlo. Trabalhou 
na Secretaria de Cultura de 
Nova Iguaçu (orno repórter 
f\OS proJetOs Memórias do 

cárcere na 52' DP e JOVem 
repórter, também fOI da 
equipe de coordenaç~o de 
comumcaç~o da Agência de 
Redes para a Juventude. ê co
fundadora do pnl1!'to 'lO\la 
guaçu Eu Te Amo, dirige e 
escreve filmes e é Interessada 
por ilSsuntO$ltgados a cultura 
digitai, comUfllCaçao, cinema 
literatura, raça e gênero. 
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