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RESUMO

Esta dissertação procura analisar as formas de heterogeneidade discursiva no Twitter, através
do estudo de caso da movimentação da conta @PlanoFeminino durante o evento TEDx São
Paulo Women. Para tanto, toma como base a Análise do Discurso de linha francesa,
centrando-se, em especial, nos estudos de Pechêux e Authier-Revuz. Elaborada num contexto
em que a interação nas redes sociais abre espaço para a construção de sentidos por meio da
materialização de discursos de diferentes grupos, opta por centrar o foco numa das vertentes
do discurso feminista, manifestada no evento e na conta de Twitter selecionados. As
comunicações realizadas através do Twitter, microblog criado em 2006, que limita as
mensagens a 140 caracteres, têm se constituído numa das principais ferramentas de interação
na internet no ocidente. Com a realização de um evento denominado TEDx São Paulo
Women, em 28 de maio de 2015, realizou-se o monitoramento das interações ligadas ao
evento, capturando simultaneamente a conversação estabelecida. Para tanto, utilizou-se o
software NodeXL, específico para a pesquisa com redes sociais digitais, catalogando 1.014
tweets que se constituem no corpus da pesquisa. A partir dos dados levantados, selecionou-se
a conta com maior número de tweets: @PlanoFeminino, criada em 2009, e que possui,
atualmente, mais de quatro mil seguidores. Os 69 tweets trocados pela @PlanoFeminino
foram categorizados de acordo com o número de ocorrências, distribuindo-se nos temas:
“Sobre o evento”, (27 tweets), “Gênero/Empoderamento da Mulher” (12 tweets),
“Mudança/Transformação” (9 tweets), “Educação” (7 tweets), “Assédio” (6 tweets), “Raça”
(3 tweets), “Amor/Felicidade” (2 tweets), “Atividade Física” (2 tweets) e, ainda os “Nãocategorizáveis” (1 tweet). Os tweets da categoria “Sobre o evento”, embora mais frequentes,
funcionam apenas como marcadores da sequência do evento e, por essa razão, foram retirados
da amostra. Das outras quatro categorias com maior número de ocorrências, foram
selecionados, de modo intencional, oito segmentos discursivos (tweets), dois de cada uma
delas, para a análise da heterogeneidade discursiva. Para a coleta dos tweets da
@PlanoFeminino foi utilizado o Twitter Advanced Research, ferramenta do próprio Twitter
que viabiliza este tipo de coleta. Com os postulados teóricos da Análise do Discurso foram
identificadas as formas de heterogeneidade discursiva no Twitter.
Palavras-Chave: Heterogeneidade Discursiva; Twitter; Análise de Discurso.

ABSTRACT

This dissertation seeks to analyze the forms of heterogeneity of discourse on Twitter, through
the case study of the @PlanoFeminino twitter account during the event TEDx São Paulo
Women. To this end, it builds on the French method of Discourse Analysis, focusing in
particular on studies of Pêcheux and Authier-Revuz. Written in a context in which the
interaction in social networks opens up the space for the construction of meanings by means
of the materialization of the discourses of the different groups, choose to center the focus in
one of the strands of feminist discourse, manifested in the event and selected Twitter account.
Communications made through Twitter, a microblog, created in 2006, which limits messages
to 140 characters, have become one of the main tools of interaction on the internet in the
western world. With the event called TEDx São Paulo Women, on May 28, 2015, we carried
out the monitoring of the tweets related to the event, simultaneously capturing the established
conversation. For this, we used the NodeXL, a software specifically created for researches on
digital social networks, cataloging 1,014 tweets that are in the research corpus. From the data
collected, it was selected the account with the highest number of tweets: @PlanoFeminino,
created in 2009 and currently with more than four thousand followers. The 69 tweets
exchanged by @PlanoFeminino were categorized according to the occurrences number,
distributing on the topics: "About the event" (27 tweets), "Gender / Empowerment of
Women" (12 tweets), "Change / transformation "(9 tweets)," Education "(7 tweets),"
Harassment "(6 tweets)," Race "(3 tweets)," Love / Happiness "(2 tweets)," Physical Activity
"(2 tweets) and even the “uncategorized” (1 tweet). Tweets of the category “About the event”,
although more frequent, work only as markers of the sequence of the event and, for this
reason, were removed from the sample, the other four categories with the highest number of
occurrences were selected, intentionally, eight discursive segments (tweets), two of each, for
the analysis of discursive heterogeneity. To collect the tweets of the @PlanoFeminino we
used the Advanced Research Twitter, Twitter's own tool that enables this type of collection.
With the theoretical frameworks of Discourse Analysis forms of discursive heterogeneity
were identified on Twitter.
Key words: Discourse Heterogeneity; Twitter; Discourse Analisys.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa é resultado de um percurso acadêmico iniciado com o ingresso no
Curso de Letras-Português da Universidade Federal de Sergipe e marcado pela participação
nas pesquisas de iniciação científica (PIBIC): “Práticas discursivas femininas de 1932 a 1950:
evoluções dos discursos femininos em Sergipe” e “Os discursos femininos nos anos dourados
em Sergipe (1950 a 1960): subjetividade e alteridade nos discursos femininos de 1950 a
1960”, ambas sob a orientação da Profa. Dra. Maria Leônia Garcia Costa Carvalho.
Durante o Mestrado me aproximei, ainda, das análises de redes sociais digitais, o que
definiu meu objeto de pesquisa. Interessei-me pelo estudo do Twitter, ao mesmo tempo uma
rede social digital e uma mídia digital, na forma de um microblog, criado em 2006, e que, em
função de seu texto curto (com no máximo 140 caracteres) cria uma situação comunicacional
nova.
Desse processo resultou meu interesse pelos estudos de Análise do Discurso, pelo
Twitter e pelas questões de gênero. Em primeiro lugar, é preciso destacar que o evento
escolhido para compor o estudo de caso, o TEDx São Paulo Women está diretamente ligado às
discussões sobre o papel da mulher na sociedade.
Os TEDx são eventos de repercussão internacional, que envolvem a apresentação de
conferencistas, com transmissão simultânea através de livestream (vídeo ao vivo) e
armazenamento dos eventos em canal do YouTube, com legenda em diversas línguas.
Como o TEDx São Paulo Women ocorreu justamente durante o período de coleta de
dados para a pesquisa e, ainda, por se tratar de um tema familiar (estudos de gênero), optei
por acompanhar a conversação no Twitter durante o dia do evento (28 de maio de 2015, das
8h30 às 18h).
No Brasil, os TEDx iniciaram-se em 2009, e o TEDx São Paulo Women de 2015 teve a
sua forma presencial realizada no Museu de Arte de São Paulo – MASP, com a presença de
dezesseis conferencistas e cinco artistas que realizaram apresentações musicais. Todas as
conferencistas – administradoras, arquiteta, advogada, jornalistas, chef de cozinha,
empreendedoras e empresárias, possuem trajetória ligada às questões da mulher. De modo
similar, o público do evento se constituiu, especialmente, por pessoas que possuem afinidade
com o tema, tornando mais consistentes as condições de produção de texto para o Twitter, e
evitando, dessa forma, a presença de internautas com o objetivo de tumultuar o debate.
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Conferencistas e artistas, todas mulheres, se apresentaram durante as oito horas e,
nesse período, foram trocados 1.014 tweets, que se constituem no corpus da pesquisa e estão
listados no Apêndice I. Para realizar a coleta dos tweets foi utilizado o software NodeXL,
específico para a pesquisa com redes sociais digitais. Em sua versão básica, o programa é
gratuito e possibilita o acesso aos bancos de dados das redes sociais digitais, garantindo
precisão na coleta.
A partir do mapeamento da rede, foi escolhida a conta do Twitter mais atuante, a
@PlanoFeminino, criada em 2009, com o slogan “Toda mulher tem um plano”, e que já
ultrapassa os quatro mil seguidores, utilizando, também, outras ferramentas da internet para a
divulgação de temas e dados estatísticos relacionados à condição feminina no Brasil e no
mundo.
Durante o TEDx São Paulo Women, a conta publicou 69 tweets (disponibilizados no
Anexo I), que foram recuperados através do Twitter Advanced Search, ferramenta de busca do
próprio Twitter. Os tweets foram categorizados de acordo com o número de ocorrências,
distribuindo-se nos temas: “Sobre o evento”, (27 tweets), “Gênero/Empoderamento da
Mulher” (12 tweets), “Mudança/Transformação” (9 tweets),

“Educação” (7 tweets),

“Assédio” (6 tweets), “Raça” (3 tweets), “Amor/Felicidade” (2 tweets), “Atividade Física” (2
tweets) e, ainda os “Não-categorizáveis” (1 tweet). Os tweets da categoria “Sobre o evento”,
embora mais frequentes, funcionam apenas como marcadores da sequência do evento e, por
essa razão, foram retirados da amostra. Das outras quatro categorias com maior número de
ocorrências foram selecionados, de modo intencional, oito segmentos discursivos (tweets),
dois de cada uma delas, para a análise da heterogeneidade discursiva. Para a coleta dos tweets
da @PlanoFeminino foi utilizado o Twitter Advanced Research, ferramenta do próprio
Twitter que viabiliza este tipo de coleta.
Após esta primeira etapa, cuja metodologia segue um viés quantitativo, passou-se à
etapa qualitativa, utilizando o referencial teórico da Análise do Discurso de Linha francesa,
em especial os trabalhos de Michel Pechêux e as pesquisas de Jacqueline Authier-Revuz sobre
a heterogeneidade discursiva.
O objetivo da pesquisa é: analisar as formas de heterogeneidade discursiva, buscando
identificar como se dá a construção de sentidos do discurso entre pessoas no Twitter. A
intenção é verificar como ocorrem as interações através do Twitter e de que forma se
manifesta a heterogeneidade discursiva quando os internautas fazem uso das apropriações
tecnológicas do meio, já que se trata de um ambiente que permite a conexão quase que
instantânea das pessoas, em tempo real e a qualquer momento. Cabe destacar que as
13

particularidades da rede social digital possibilitam o emergir de "discursos sobre um
determinado assunto (no presente caso, durante o evento TEDx SãoPaulo Women). Formulase, portanto, a hipótese de que o texto da conta @PlanoFeminino sobre as falas do TEDx
SãoPaulo Women lança mão de recursos tecnológicos que influenciam no discurso,
apresentando uma heterogeneidade discursiva constitutiva e mostrada (marcada e nãomarcada).
A presente dissertação está estruturada em três capítulos, um apêndice e um anexo,
além das referências bibliográficas.
O primeiro capítulo, “A Análise do Discurso de linha francesa”, discorre sobre as
origens da AD (HARRIS, 1952, FARACO, 2003), as vertentes da AD (DUBOIS, 1968 e
PECHÊUX, [1969] 1988) e os caminhos seguidos por Pechêux (2006). Apresenta ainda a
influência do materialismo histórico (MARX e ENGELS, 1999), da pesquisa sobre os
aparelhos ideológicos do estado (ALTHUSSER, 1985) e do conceito de dialogismo de
Bakhtin (1997, 2008). Aprofunda-se nos trabalhos de Authier-Revuz (1990, 2004), em
especial nos conceitos de heterogeneidade discursiva, em suas formas constitutiva e mostrada
(marcada e não-marcada).
A apresentação do Twitter, de suas formas e características, constitui-se o cerne do
segundo capítulo: “O microblog Twitter”, amparando-se nas discussões de Recuero (2009),
Zago (2010), Santaella e Lemos (2010) e França (2014).
O Capítulo 3, “A heterogeneidade discursiva na conta @PlanoFeminino” contém a
análise de 08 segmentos discursivos (tweets), selecionados a partir da categorização dos dados
de acordo com o número de ocorrências.
O “Apêndice I” contém a tabela de tweets coletados através do NodeXL, que se
constitui no corpus da pesquisa e o “Anexo I” apresenta os 69 tweets publicados pela conta
@PlanoFeminino.
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CAPÍTULO 1 - A ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA

O primeiro teórico a utilizar o termo ‘Análise do Discurso’ de que se tem registro é o
linguista ucraniano Zellig Harris, que desenvolveu as suas pesquisas nos Estados Unidos e
ficou conhecido pela publicação da obra intitulada Análise do Discurso, em 1952. Para o
autor, “Os métodos criados para o estudo da sentença não são suficientes para analisar o que
vai além dela” (HARRIS, 1952 apud FARACO, 2003, p. 247), demandando, dessa forma, a
extensão do método tradicional a um novo objeto, tarefa da qual deveria se incumbir a
Análise do Discurso (AD).
Segundo Brandão (2004a, p. 13), a obra de Harris “Mostra a possibilidade de
ultrapassar as análises confinadas meramente à frase, ao estender procedimentos da linguística
distribucional americana aos enunciados (chamados de discursos)”. Nesse sentido, observa-se
que o estudo do discurso ainda mantém-se ligado a um tipo de análise da superfície textual,
pois, de acordo com Brandão (2004a) a obra de Harris possui uma aplicação da análise da
língua ligada aos enunciados sem apresentar reflexões sobre condições sócio-históricas de
produção. Cabe destacar que a proposição de Harris se refere a uma imanente “verdade do
texto”, ancorada sobre um tratamento gramatical neutro, fato que levou a AD postulada
naquele contexto a merecer críticas e revisões.
Mais tarde, na década de 1960, enquanto o estruturalismo encontrava-se em seu auge e
as teorias saussurianas destacavam-se no campo das ciências humanas, em especial na França,
questionamentos sobre a maneira como a linguagem é concebida impulsionaram os estudos
relacionados ao discurso, que buscavam entender a linguagem e sua relação com fatores
sociais, ideológicos e históricos. Nesse entremeio, a Análise do Discurso (AD) ganha força,
na França, como uma disciplina que aborda a linguagem considerando a relação entre língua e
ideologia, visando a compreender como o sujeito produz sentidos na sociedade por meio do
discurso – seu objeto de estudo.
Dessa forma, no final da década de 1960, surgem duas filiações da AD, uma focada no
reconhecido lexicólogo J. Dubois (1968) e outra no filósofo M. Pêcheux (1969). A primeira
filiação, de acordo com Maldidier (1994), consiste em uma “AD pensada num continuum: a
passagem do estudo das palavras (lexicologia) ao estudo do enunciado (análise do discurso)”
(MALDIDIER [1994, p. 176] apud BRANDÃO, 2004b, p. 5); e, buscando-se uma teoria do
discurso que não só contemplasse a materialidade linguística, mas que conferisse a devida
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atenção aos fatores sociais e ideológicos do discurso, tem-se a segunda filiação, desenvolvida
por Pêcheux (1988).
Enquanto a AD elaborada por Dubois (1968) volta-se para as questões enunciativas,
em que as análises passam a ser aplicadas ao enunciado, Pêcheux (2006) volta-se para o
discurso, considerando que este é determinado pela história e pela ideologia. Para Pêcheux
(2006), “Todo discurso marca a possibilidade de uma estrutura e de um acontecimento das
redes de memória e dos trajetos sociais, isto é, os efeitos de sentido são agenciados no
entrecruzamento do intradiscursivo (estrutura) com o interdiscursivo (o acontecimento)”
(PÊCHEUX, 2006, p. 56). Tem-se, portanto, uma focalização não só no enunciado, mas
naquilo que permite ao sujeito produzir sentidos por meio do discurso.
Essa concepção de linguagem que apresenta uma acepção maior da questão do sujeito
e que compreende o discurso como inserido numa base histórica e ideológica se difere das
concepções que marcavam as teorias saussurianas. Ao se pensar no discurso como produto
histórico e ideológico que emerge das relações sociais causando efeitos de sentidos,
contempla-se aquilo que vai além do texto escrito ou de um conjunto de frases, na medida em
que se trata de um tipo de análise que ultrapassa a materialidade linguística para, com base
nas condições de produção do discurso, compreender o funcionamento das manifestações
discursivas ocorridas na sociedade.
A perspectiva teórica de Pechêux (1988) pode adensar a análise de posts do Twitter,
como esclarecem Moreira e Romão (2011):
Esse formato promoveu a abertura aos processos de convergência
tecnológica e midiática no qual o sujeito passa a interagir através dos
diversos dispositivos de forma instantânea, e reunir diversas informações
provindas de diversos tantos outros lugares e transmiti-las de forma veloz e
de modo desterritorializado. Assim, é possível postar mensagens
instantâneas, disponibilizar links de arquivos, fotos, vídeos, e interagir com
os outros internautas do sistema e, mais, consideramos que o sujeito tem a
possibilidade de interagir com os sentidos de vários arquivos discursivos
(MOREIRA e ROMÃO, 2011, p. 83).

A interação entre sujeitos no Twitter permite, pois, o emergir de sentidos do discurso,
uma vez que os sujeitos se manifestam histórica e ideologicamente por meio de seus dizeres.
Dessa maneira, a análise de posts do Twitter pode se amparar nos postulados teóricos de
Pêcheux (1988), com vistas a identificar como tais sentidos são construídos no ambiente
virtual de comunicação.
A AD francesa, concebida por Pêcheux, emergiu com a publicação do texto Análise
Automática do Discurso (publicado em 1969), em que o teórico apresenta o discurso no
entremeio da linguagem e da ideologia. Pêcheux (1988), que compreende a reprodução das
16

relações de produção como prática política, se coloca entre a noção de “sujeito da linguagem”
(baseada na Linguística de Saussure) e a de “sujeito da ideologia”, ancorada em Althusser,
para associar a teoria linguística à teoria do discurso (HENRY, 1997). Para Pêcheux (1988),
o interesse por uma análise do discurso consiste no discurso, já que os sujeitos produzem
significações por meio da prática política.
Os postulados teóricos que embasam a AD, na forma como aborda o discurso
enquanto materialidade linguística por meio da qual o sujeito produz efeitos de sentido,
provêm de três áreas do conhecimento, a saber: a linguística, a psicanálise e o marxismo (cujo
foco recai no materialismo histórico e na ideologia).
No que se refere à Linguística, destaca-se que, embora a AD tenha sido influenciada
pelas teorias saussurianas, busca-se atentar que Saussure foi muitas vezes criticado por
“esvaziar a língua de sua historicidade”. A linguagem, do ponto de vista da AD, funciona de
acordo com as relações sociais e as determinações históricas, que não são estáticas e, por este
motivo, a linguagem não é transparente, antes, é tida como opaca, pois os sentidos não são
dados a priori, mas emergidos da exterioridade por meio da interpretação das condições de
produção. Na AD, então, “procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto
trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e de sua história”
(ORLANDI apud BRANDÃO, 2004a, p. 15).
A questão do sujeito, por sua vez, apresenta um percurso que é definido em três fases:

1– Primeira fase: em que as relações interlocutivas estão centradas na ideia
da interação, harmonia conversacional, troca entre o eu e o tu. Nessa
concepção idealista enquadram-se, por exemplo, a noção de sujeito de
Benveniste e aquela regida pelas leis conversacionais decorrentes do
princípio de cooperação griceano; 2 – Segunda fase: em que se passa para a
ideia do conflito. Centradas no outro, segundo essa concepção, as relações
intersubjetivas são governadas por uma tensão básica em que o tu determina
o que o eu diz, ocorrendo uma espécie de tirania do primeiro sobre o
segundo. É a concepção fortemente influenciada pela retórica, presente nos
momentos iniciais da AD, cujas análises focalizaram sobretudo os discursos
políticos; 3 – Terceira fase: em que, reconhecendo, no binarismo da
concepção anterior, uma polarização que impedia apreender o sujeito na sua
dispersão, diversidade, a AD procura romper com a circularidade dessa
estrutura dual, ao reconhecer no sujeito um caráter contraditório que,
marcado pela incompletude, anseia pela completude, pela vontade de “querer
ser inteiro”. Assim, numa relação dinâmica entre identidade e alteridade, o
sujeito é ele mais a complementação do outro. O centro da relação não está,
como nas concepções anteriores, nem no eu nem no tu, mas no espaço
discursivo criado entre ambos. O sujeito só se completa na interação com o
outro (ORLANDI [1983] apud BRANDÃO, 2004a, pp. 54-55).
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A terceira fase se destaca por apresentar-se como um avanço em relação às anteriores,
sobretudo porque a AD considera abordar a questão da heterogeneidade. Nela, há o
reconhecimento do sujeito como um ser incompleto (constituído de falhas, esquecimentos,
etc.). Trata-se de um sujeito que, por mais que tenha a impressão de completude ao produzir
um discurso, ao pensar que é dono de seu próprio dizer ou que seu dizer é o primeiro, é
incompleto por conta do caráter heterogêneo do próprio discurso, que dialoga com outros
(tanto o Outro universal – a ideologia, quanto o ‘outro’ que se refere aos outros dizeres que
atravessam o discurso).
Tem-se, sob essa concepção de sujeito como incompleto, a compreensão de que é na
relação com o outro que o sujeito constrói sentidos na sociedade, posto que é na interação (a
exemplo do que acontece no Twitter), ou, melhor dizendo, nas trocas sociais que se dão entre
sujeitos num determinado espaço, que é possível identificar os traços de subjetividade, isto é,
quando o sujeito assume posições dentro de determinadas relações, e os traços de alteridade
que conferem ao sujeito sua dispersão: por mais que o sujeito possa (contra)identificar-se
numa dada posição ideológica, seu discurso é perpassado por discursos outros.
A Análise do Discurso concebe, também, um sujeito que é essencialmente histórico.
Conforme Brandão (2004a) argumenta, “Sua fala é produzida a partir de um determinado
lugar e de um determinado tempo; a concepção de sujeito histórico articula-se com outra
noção fundamental: a de um sujeito ideológico” (BRANDÃO, 2004a, p. 59).
Pêcheux (1988), ao considerar a concepção de sujeito histórico, respalda-se nas teorias
da história e da ideologia, já que todo indivíduo se apresenta na sociedade assumindo
posicionamentos e construindo identidades a partir de sua experiência com os demais, uma
vez que o sujeito é interpelado pela ideologia.
Para tratar da historicidade e da ideologia na constituição do sujeito histórico, Pêcheux
(1988) recorre ao Marxismo, ao materialismo histórico, a partir da releitura de Althusser
(1985) da obra de Karl Marx. Pêcheux (1988) concede uma especial atenção à questão dos
fatores ideológicos que possibilitam a relação da linguística com os aspectos sociais. A seguir,
teceremos breves considerações sobre a influência do materialismo histórico e da ideologia,
fundamentais para a compreensão de como a AD aborda a materialidade linguística: como
indissociável das relações sociais, da história e da ideologia.

1.1 A influência do materialismo histórico
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Baseando-se em Marx, para quem a sociedade é constituída por duas instâncias que se
articulam (infraestrutura e superestrutura), Althusser (1985) apresenta uma releitura,
argumentando que a reprodução das relações de produção é assegurada pela superestrutura “A
partir da reprodução é que é possível e necessário pensar o que caracteriza o essencial da
existência e natureza da superestrutura” (ALTHUSSER, 1985 p. 29). Partindo dessa premissa,
o autor conclui que a reprodução das relações de produção é assegurada pela superestrutura.
Em outras palavras, e sob o ponto de vista da AD, cabe considerar que:

Pêcheux sempre teve como ambição abrir uma fissura teórica e científica no
campo das ciências sociais, e, em particular, da psicologia social. Ele afirmava,
no momento da publicação de A análise automática do discurso, que ali se
encontrava seu objetivo profissional principal. Nesta tentativa, ele queria se
apoiar sobre o que lhe parecia já ter estimulado uma reviravolta na problemática
dominante das ciências sociais: o materialismo histórico tal como Louis o
havia renovado a partir de sua releitura de Marx; a psicanálise, tal como a
reformulou Jacques Lacan, através de seu "retorno a Freud", bem como certos
aspectos do grande movimento chamado, não sem ambiguidades, de
estruturalismo. No fim da década de sessenta, o estruturalismo estava no seu
apogeu. O denominador comum entre Althusser e Lacan tem algo a ver com o
estruturalismo, mesmo que ambos não possam ser considerados estruturalistas.
O que interessava a Pêcheux no estruturalismo eram aspectos que supunham
uma atitude não-reducionista no que se refere à linguagem (GADET & HAK,
1997, p. 14).

Althusser (1985), fundado na teoria de Marx sobre os aparelhos do Estado
(compreendidos pelo governo, exército, tribunais, etc.) ao que chama de aparelhos repressivos
do Estado, conferindo-lhe um estatuto científico, ressalta que o processo de reprodução da
força de trabalho não é somente econômico, mas também social. Nesse sentido, ele critica a
teoria descritiva do Estado1, que deixa o polo da instrumentalidade e passa para o da
funcionalidade – repressiva ou ideológica.
A partir disso, Althusser (1985) apresenta o conceito de aparelhos ideológicos do
Estado (ou simplesmente AIE). Os aparelhos ideológicos de Estado são apresentados sob a
forma de instituições, que compreendem os AIE: “religioso (o sistema das diferentes igrejas);
escolar (o sistema das diferentes “escolas” públicas e privadas); familiar; jurídico; político;
sindical; de informação (a imprensa, o rádio, a televisão); etc. (ALTHUSSER, 1985, p. 68). O
ponto central da proposta de Althusser (1985) decorre das seguintes constatações:

1

A teoria descritiva do Estado no marxismo, para Althusser, alude à “superestrutura”, em que o Estado é
totalmente determinado pela infraestrutura econômica. Ou seja, nas palavras de Albuquerque, “o Estado seria
instrumento de dominação, e não lugar de contradição e de luta de classe” (ALBUQUERQUE, 1985, p. 15).
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[...] se existe um Aparelho (repressivo) do Estado, existe uma pluralidade de
Aparelhos Ideológicos do Estado; [...] enquanto o Aparelho (repressivo) do
Estado, unificado, pertence inteiramente ao domínio público, a maior parte
dos Aparelhos Ideológicos do Estado (em sua aparente dispersão) releva
pelo contrário do domínio privado (ALTHUSSER, 1985, p. 44-45).

Althusser (1985) expõe, de forma sucinta, como atuam os aparelhos do Estado,
afirmando que os Aparelhos Ideológicos de Estado realizam-se tanto por meio das instituições
públicas quanto privadas. Para o autor, a distinção entre público e privado reside na distinção
interior do direito burguês, isto é, nos domínios em que o direito burguês exerce seus poderes.
Contudo, ressalta que o que importa não é se as instituições que atuam como Aparelhos
Ideológicos do Estado sejam públicas ou privadas, mas como funcionam.
O essencial da proposta de Althusser (1985) está na distinção entre Aparelho
(repressivo) do Estado, que funciona através da violência2, enquanto que os AIE funcionam
através da ideologia. Nos AIE se desenvolve a ideologia da classe dominante, que tem como
objetivo assegurar a reprodução das condições de produção, seja através da repressão
(violência), seja por meio da ideologia e é a partir disso que Pêcheux atribui ao sujeito o
caráter ideológico, ao destacar que “Os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) não são a
expressão da dominação da ideologia dominante, isto é, da ideologia da classe dominante,
mas eles são seu lugar e meio de realização [...]” (PECHÊUX, 1988, pp. 144-145). A respeito
do caráter ideológico do discurso, discorreremos a seguir.

1.2 A influência da Ideologia

Mais um conceito que norteia a questão do sujeito em suas relações sociais na Análise
do Discurso é o da ideologia. Para Pêcheux (1988), o discurso relaciona-se constantemente
com a ideologia, que normalmente dita as “regras” do dizer. Como já foi discutido neste
capítulo, não há discurso neutro nem destituído de ideologia, já que o sujeito não é dono de
seu próprio dizer, ou seja, é assujeitado pelo Sujeito Universal, este sujeito maior que é a
ideologia. Isto ocorre porque as posições que o sujeito assume no discurso são resultantes
tanto do interdiscurso, que produz o efeito do já-dito, como também de discursos outros que
se confrontam com o discurso produzido pelo sujeito.

2

Com relação à violência aplicada pelos AIE, cabe citar Althusser (1985): “Repressivo indica que o Aparelho de
Estado em questão «funciona pela violência», - .pelo menos no limite (porque a repressão, por exemplo
administrativa, pode revestir formas não físicas)”(p. 43).
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Para compreender como o discurso é afetado pela ideologia, Pêcheux (1988) toma
como referência os estudos de Althusser (1985), cuja obra apresenta forte cariz marxista. A
ideologia concebida por Marx parte da premissa de que os indivíduos, suas ações e suas
condições de existência são reais, e a partir disto ele pensa a ideologia como uma construção
imaginária que é constituída a partir da história concreta dos sujeitos. A esse respeito, Marx
defende, em sua ideologia alemã, que são os homens que produzem suas representações, as
suas ideias, “[...]condicionados por suas forças produtivas e modo de relações que lhe
corresponde” (MARX E ENGELS, [1845] 1999, p. 20).
Partindo dessa premissa e do modo como Marx trata da ideologia, Althusser (1985)
apresenta, em Aparelhos Ideológicos do Estado, duas teses que visam abordar a estrutura e o
funcionamento da ideologia. A primeira tese é a de que a ideologia representa a relação
imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência e a segunda é a de que a
ideologia tem uma existência material. Sobre essas teses, Althusser defende, respectivamente,
que é na relação do homem com suas condições reais de existência que se encontra toda a
representação ideológica e imaginária do mundo real; e que a ideologia existe em um aparelho
ideológico material, que prescreve práticas materiais (exemplos: o deslocamento para uma
missa, um aperto de mão etc.) (ALTHUSSER, 1985).
Sendo a ideologia a representação imaginária das condições de existência, o que se vai
ver nos AIE é uma representação das práticas do sujeito. Nesse sentido, vemos que o sujeito e
as suas práticas ganham destaque e ao mesmo tempo se harmonizam na concepção de
ideologia de Althusser, tal qual ele afirma: “só há prática através de e sob uma ideologia e só
há ideologia pelo sujeito e para o sujeito” (ALTHUSSER, 1985, p. 93). Eis o contexto no qual
Althusser (1985) apresenta a sua última formulação – de sujeito ideológico – interligando a
categoria de sujeito à ideologia.
É em cima da principal tese de Althusser, a do sujeito ideológico, que Pêcheux (1988)
reconhece que o sujeito do discurso é um sujeito sempre interpelado pela ideologia. Ou seja, o
sujeito concebido pela AD não é um sujeito empírico (embora ele possa fazer escolhas e a
partir delas assumir determinadas posições na sociedade), mas um sujeito dividido, que é
interpelado pela ideologia (que o faz ter a sensação de que é dono de seu dizer) e pelo
inconsciente. É dessa forma que a AD insere o sujeito na sociedade: como produtor de efeitos
de sentidos que traz em sua composição a ideologia.
Após essa síntese do surgimento e dos fundamentos teóricos da AD, adentraremos às
reflexões sobre a perspectiva heterogênea do discurso, tal como proposta por Jacqueline
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Authier-Revuz (2004), com base no conceito de dialogismo de Bakhtin. O conceito de
heterogeneidade discursiva permeará as análises do corpus desta pesquisa.

1.3 – A heterogeneidade discursiva

Há algumas formas de se falar a respeito do outro sob o ponto de vista da constituição
da heterogeneidade discursiva: mais especificamente na AD de linha francesa, na perspectiva
de Pêcheux (1988), destaca-se a referência ao Sujeito universal (a ideologia); trata-se deste
“outro” que perpassa o sujeito na sua produção de dizeres, resultando no seu assujeitamento.
O sujeito que se comunica em suas relações sociais, nessa perspectiva, tende a pensar que é
dono de seu próprio dizer, porém, inconscientemente, ele é influenciado, de uma forma ou de
outra, pela ideologia, já que embora possa assumir posições na sociedade da maneira que lhe
convém (isto é, colocando-se contra ou a favor da ideologia dominante), as relações de
produção nas quais o sujeito se insere são sempre ideológicas.
Essa questão do Sujeito Universal em muito se encaixa na discussão sobre
heterogeneidade porque, do ponto de vista da Análise do Discurso, se assemelha ao “Outro
lacaniano”, conforme é explicado por Pêcheux (1988):

Se acrescentarmos, de um lado, que esse sujeito, com um S maiúsculo –
sujeito absoluto e universal - , é precisamente o que J. Lacan designa como o
Outro (Autre, com A maiúsculo), e, de outro lado, que, sempre de acordo
com a formulação de Lacan, o “inconsciente é o discurso do Outro”,
podemos discernir de que modo o recalque inconsciente e o assujeitamento
ideológico estão materialmente ligados, sem estar confundidos, no interior
do que se poderia designar como o processo do Significante na interpelação
e na identificação, processo pelo qual se realiza o que chamamos as
condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de
produção (PÊCHEUX, 1988, pp. 133-134).

Nessa tentativa de comparação de “recalque inconsciente” com “assujeitamento
ideológico”, resta à Análise do Discurso reconhecer que, além de um sujeito que é assujeitado
à ideologia (isto é, sente-se livre, mas na verdade é “manipulado” pelas relações ideológicas),
existe um sujeito que é desejante e que é acometido por aquilo que está presente sob a forma
de um desejo recalcado. Tal evocação ao Sujeito Universal – ao assujeitamento ideológico –
e ao recalque inconsciente, embora surja apenas como uma tentativa de se comparar ao Outro
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(conforme Lacan), permite-nos compreender os contextos em que a questão do outro vai
ganhando força dentro da AD.
O estudo do discurso adquire novas formas a partir da segunda época da AD, fase em
que Pêcheux (1988) suscita reflexões a respeito da noção de Formação Discursiva (FD)3
(termo que toma de empréstimo a Foucault). Com efeito, o percurso investigativo realizado
por Pêcheux (1988) conduz a uma reformulação da noção de FD à medida que se admite que
ela possui um exterior e que não é um espaço fechado, pois é atravessada por outros
elementos discursivos. Decorre disso que o sujeito do discurso não deve ser concebido
somente como “puro efeito de assujeitamento à maquinaria da FD com a qual ele se
identifica” (PÊCHEUX [1983] IN: GADET e HAK, 1997, p. 314), e tal observação aponta
para a possibilidade de uma abordagem do sujeito que não restrinja apenas o assujeitamento à
ideologia. É dessa forma que, na terceira fase da AD, Pêcheux (1988) traz para suas reflexões
a questão da heterogeneidade, que contribui para a compreensão das formas linguísticodiscursivas do outro, na medida em que se considera o:

[...] discurso de um outro, colocado em cena pelo sujeito ou discurso do
sujeito se colocando em cena como um outro (cf. as diferentes formas da
heterogeneidade mostrada); mas também, e sobretudo, a insistência de um
“além” interdiscursivo que vem, aquém de todo autocontrole funcional do
“ego-eu”, enunciador estratégico que coloca em cena sua “sequência”,
estrutura esta encenação (nos pontos de identidade nos quais o “ego-eu” se
instala) ao mesmo tempo em que a desestabiliza (nos pontos de deriva em
que o sujeito passa no outro, onde o controle estratégico de seu discurso lhe
escapa) (PÊCHEUX [1983] IN: GADET e HAK, 1997, pp. 316-317).

A concepção de um outro sobre o mesmo, que toma forma mais consistente na AD, dá
abertura à possibilidade de se conferir ao discurso um caráter heterogêneo, já que os indícios
que o caracterizam como “perpassado pelo outro” podem ser identificáveis tanto no fio do
discurso, por meio de citações, como o próprio Pêcheux (1988) cita, (isto é, pelas formas de
heterogeneidade mostrada), quanto no interior dele, quando se constitui pelo interdiscurso. Se,
nas fases anteriores da AD, o sujeito era concebido como assujeitado à FD a que se
identificava, na AD ocorre, pois, uma desconstrução dessa visão de sujeito, bem como da de
3
Não se pretende ampliar no escopo desta pesquisa a questão da Formação discursiva em Foucault e Pechêux,
entretanto, cabe mencionar que há pontos em comum entre os dois teóricos, assim como destaca Paul Henry em
nota no seu artigo sobre os fundamentos teóricos da Análise Automática do Discurso em Pêcheux: “pelo menos
no nível teórico (por exemplo, encontra-se em Foucault uma noção de “formação discursiva” que tem alguns
pontos em comum com aquela de Pêcheux), e em particular no nível prático (Foucault nunca tentou elaborar um
dispositivo operacional de análise do discurso)... Pêcheux partilhava com Foucault um interesse comum pela
história das ciências e das ideias que pode explicar por que ambos, mais do que qualquer outro autor,
focalizaram o discurso” (HENRY IN: GADET e HAK, 1997, p. 38).
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“maquinaria discursiva” fechada, para se postular “o primado teórico do outro sobre o
mesmo” (PÊCHEUX [1983] IN: GADET e HAK, 1997, p. 315).
Jacqueline Authier-Revuz, linguista francesa, se aprofunda na questão do caráter
heterogêneo do discurso. Fundamentando-se no conceito de dialogismo de Bakhtin (1997) e
na psicanálise, Authier-Revuz (1990) postula a noção de heterogeneidade discursiva
(apresentando-a sob as formas constitutiva e mostrada, como se verá mais adiante), em que
busca estudar o discurso como constitutivamente heterogêneo posto que nele há a presença do
outro. Segundo a autora, “[...] constitutivamente, no sujeito e no seu discurso está o Outro,
reencontram-se as concepções do discurso, da ideologia, e do inconsciente, que as teorias da
enunciação não podem, sem riscos para a linguística, esquecer” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p.
29)(grifo da autora).
Para Bakhtin (1997):

As relações de produção e a estrutura sócio-política que delas diretamente deriva
determinam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, todas as formas e
os meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida política, na criação ideológica.
Por sua vez, das condições, formas e tipos de comunicação verbal derivam tanto as
formas como os temas dos atos de fala. A psicologia do corpo social é justamente o
meio ambiente inicial dos atos de fala de toda espécie, e é neste elemento que se
acham submersas todas as formas e aspectos da criação ideológica ininterrupta: as
conversas de corredor, as trocas de opinião no teatro e, no concerto, nas diferentes
reuniões sociais, as trocas puramente fortuitas, o modo de reação verbal face às
realidades da vida e aos acontecimentos do dia-a-dia, o discurso interior e a
consciência autorreferente, a regulamentação social, etc. A psicologia do corpo
social se manifesta essencialmente nos mais diversos aspectos da “enunciação” sob
a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles interiores ou exteriores. Este
campo não foi objeto de nenhum estudo até hoje. Todas estas manifestações verbais
estão, por certo, ligadas aos demais tipos de manifestação e de interação de natureza
semiótica, à mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc. (pp. 4243).

É ancorando-se ao conceito bakhtiniano de dialogismo que Authier-Revuz (1990)
desenvolve suas reflexões sobre a linguagem como constituída de heterogeneidade. Convém,
pois, citar que “[...] o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e
harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma
cultura, uma sociedade” (BRAIT, 1997, p. 98). Ao se falar em diálogo entre discursos, é-nos
possível pensar na linguagem não como um sistema fechado em si mesmo, mas que possui
uma exterioridade da qual o sujeito “dialoga” com o já-dito. Em outros termos, tem-se, para
Bakhtin (2008), que a linguagem é dialógica, está em constante processo de dialogismo, como
pode ser percebido através da troca de posts na rede social Facebook, entre internautas (Figura
1):
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Figura 1 – Dialogismo no Facebook

Fonte: http://imguol.com/c/noticias/86/2016/01/22/reproducao-comentario-contra-cotas-lorena-barbosapassou-em-letras-na-ufmg-1453484787808_300x200.jpg (editado para omitir expressões de baixo calão).

Duas modalidades do dialogismo se sobressaem para Authier-Revuz (1990) em seu
estudo: a interação entre interlocutores e a interação entre discursos, que ela aborda em termos
de interlocução e interdiscursividade. Nesta perspectiva, afirma-se que o discurso constitui-se
tanto do diálogo com o outro da enunciação quanto do diálogo entre discursos – a memória do
já-dito, isto é, com o que já foi dito em outro tempo e/ou espaço mas que continua
perpassando discursos atuais. Ou seja, o discurso não é um produto neutro, haja vista a
tessitura de sua articulação com um exterior que o perpassa e o constitui.
Face à essência dialógica da linguagem, convém dar destaque ao sujeito do discurso,
uma vez que a heterogeneidade discursiva diz respeito não só às relações que se estabelecem
entre interlocutores (isto é, na conversação face a face), ou entre discursos (interdiscurso),
mas à presença do outro no um (sujeito). É por esse caminho que Authier-Revuz (1990) busca
apoio também na Psicanálise, e, por essa perspectiva, passa a considerar a concepção de um
sujeito descentrado, dividido, acometido por dizeres que por vezes lhe escapam ao controle;
trata-se, portanto, de se conceber o sujeito como afetado pelo inconsciente, já que “o discurso
não se reduz a seu dizer explícito; ele carrega com ele – como o próprio pensamento, como o
comportamento – o peso do outro de nós mesmos” (LEMAIRE [1977, p.83] apud AUTHIERREVUZ, 1990, p. 54).
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Para Authier-Revuz (1990), há sob o discurso do sujeito uma espécie de “avesso” que
não se trata de um outro discurso, e sim de uma pontuação do inconsciente, que se dá pelo
discurso por meio de dizeres que o sujeito profere, fazendo parecer a ele como se já fosse algo
de seu conhecimento, ou até mesmo de seu controle, porém está intrincado à ordem do
inconsciente que, por meio do discurso, permite que os desejos até mais recônditos venham à
tona. A respeito do discurso afetado pelo inconsciente, Teixeira (2005) diz que:

O inconsciente é uma cadeira de significantes que, de algum modo, se repete
e insiste nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo. No entanto, sendo o
sujeito atravessado por uma heterogeneidade radical, que o descentra, não
pode ser tomado pelo que diz, mas no que diz (p. 152).

Sendo assim, o trabalho do inconsciente no discurso realiza-se no sujeito (nesse
sentido, a linguagem é tida aqui como o meio por qual o inconsciente emerge). Dizer que o
sujeito é afetado pelo inconsciente é, em outros termos, afirmar que o discurso é perpassado
pelo outro – e daí o espaço para uma heterogeneidade mostrada, neste aspecto, ser cabível no
âmbito das teorias discursivas.
Vejamos um exemplo de como a linguagem do inconsciente emerge num dos posts
que integram o corpus desta pesquisa:

"Mulheres

são 52% da população mundial. E mães da outra metade" Ana Fontes
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015”

O internauta destaca a relação mulher-mãe, não deixando espaço para a representação
da mulher-não mãe, mostrando que o sujeito marcado pelo inconsciente é o sujeito marcado
pela linguagem do outro. Como destaca Carvalho (2009b), tratando dos discursos sobre a
mulher:
Esses dizem respeito à mulher como mãe, à imagem de Nossa Senhora, e
esposa, dona e a cuidadora do lar, acrescentando-se aqueles que a
singularizam como gênero possuidor de beleza, fragilidade, encantos,
delicadeza e sensibilidades que lhe são peculiares (p. 101).

Observa-se um tipo de discurso que remete à ideologia patriarcalista (muito recorrente
em discursos femininos entre as décadas de 1930 e 1960), uma vez que há destaque para as
qualificações que associam o papel da mulher à mãe, esposa e cuidadora do lar. No post
“Mulheres são 52% da população mundial. E mães da outra metade" Ana Fontes
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#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015” há, implicitamente, um tipo de discurso que remete
àquela ideologia patriarcal que diz que a mulher é mãe/dona de casa. Nesse sentido,
presencia-se no post uma certa ironia, que, inclusive, configura-se numa marca de
heterogeneidade discursiva.
O próprio reconhecimento do caráter heterogêneo do discurso por parte das teorias que
abordam a produção de sentidos pelo sujeito ancora-se em duas concepções que, por si
mesmas, possibilitam a melhor compreensão do sujeito, a saber, sujeito-origem e sujeitoefeito. Sob a primeira concepção de sujeito há a predominância de um pensamento que leva a
crer que no sujeito está a origem de seu dizer, que o sentido emerge com ele e que seu
discurso é intencional. A concepção de sujeito-origem, por essas características, fecha em si
mesma a possibilidade de se incluir, talvez no mesmo nível de consideração, o outro do
discurso (seja o ‘outro’ interlocutor, seja discursos outros que perpassam o discurso do
sujeito).
Por outro lado, a concepção de sujeito-efeito dialoga com a visão heterogênea do
discurso uma vez que leva em consideração o assujeitamento à ideologia. Nesse ínterim, vale
lembrar que embora o sujeito que enuncia tenha a impressão de que seu discurso é original,
isso não passa de uma ilusão, pois, como destaca Pêcheux (1988, p. 133), “o indivíduo é
interpelado como sujeito [livre] para livremente submeter-se às ordens do Sujeito”, isto é,
todo discurso é atravessado pelo outro, assim como Authier-Revuz (1990) explica:
Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos “outros
discursos” e pelo “discurso do Outro”. O outro não é um objeto (exterior, do
qual se fala), mas uma condição (constitutiva, para que se fale) do discurso
de um sujeito falante que não é fonte-primeira desse discurso (1990, p. 69).

Afirmar que o sujeito não é fonte-primeira de seu discurso é concebê-lo, então, como
sujeito-efeito – que é o sujeito do inconsciente. A presença do outro no um, pois, é marcante e
caracteriza o discurso em sua constituição, que escapa à intencionalidade do interlocutor e
possibilita pensar no discurso como não-transparente, isto é, opaco, e cujo sentido o sujeito
nem sempre detém/controla. Nesse aspecto, o reconhecimento de uma heterogeneidade
discursiva implica, para Authier-Revuz (1990), em considerar a intervenção do inconsciente
(e também do interdiscurso) para se chegar aos efeitos de sentido do discurso.
Lidando com as rupturas, os deslizes, o esquecimento e o silêncio que constituem o
sujeito (descentrado, dividido) do discurso, e com as marcas linguísticas que demarcam o
discurso designando o outro (alusão a outro interlocutor, discursos de outros interlocutores,
etc.), a natureza da heterogeneidade discursiva é traçada por Authier-Revuz (1990), que a
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desenvolve em seus estudos conforme dois tipos, a saber: a heterogeneidade constitutiva e a
mostrada (marcada ou não-marcada), que veremos mais detalhadamente a seguir.

1.3.1 Heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada
Em seu percurso teórico, Authier-Revuz (1990) trabalha constantemente com dois
tipos de heterogeneidade: a constitutiva e a mostrada (marcada ou não marcada). A
heterogeneidade constitutiva consiste numa abordagem que se ancora em fatores nãolinguísticos que, conforme visto na seção anterior, torna possível admitir que a linguagem é,
por natureza, heterogênea: o dialogismo de Bakhtin (2008) e as abordagens da Psicanálise.
Esses pontos em que se apoia Authier-Revuz (1990) explicam como o discurso, mesmo que
nem sempre traga no fio do dizer as marcas explícitas do outro, ainda assim é perpassado por
este outro4.
A heterogeneidade mostrada caracteriza-se pelas marcas explícitas do outro no
discurso, ou seja, “As formas da heterogeneidade mostrada, no discurso, não são um reflexo
fiel, uma manifestação direta – mesmo que parcial – da realidade incontornável que é a
heterogeneidade constitutiva do discurso; elas são elementos da representação – que o locutor
(se) dá de sua enunciação” (AUTHIER- REVUZ, 1990, p. 70).
Nesse sentido, percebe-se como o sujeito – um ser clivado, dividido – traz em seu
discurso marcas explícitas da heterogeneidade, sem poder se desvencilhar delas porque o
discurso é por si só heterogêneo. A respeito da presença dessas marcas de heterogeneidade,
Authier-Revuz (1990) argumenta que:

Através dessas marcas, designando o outro localizadamente, o sujeito
empenha-se em fortalecer o estatuto do um. É nesse sentido que a
heterogeneidade mostrada pode ser considerada como um modo de
denegação no discurso da heterogeneidade constitutiva que depende do outro
no um (AUTHIER- REVUZ, 1990, p. 74).

A heterogeneidade mostrada se manifesta de diversas maneiras no discurso.
Maingueneau (1993) apresenta uma classificação de marcas de heterogeneidade que engloba a
noção de polifonia, pressuposição, negação, discurso relatado, palavras entre aspas,
4

Para Lacan (1995): “Há dois outros que se devem distinguir, pelo menos dois – outro com “O” maiúsculo e um
outro com “o” minúsculo, que é o eu. (p. 297).
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parafrasagem, discurso indireto livre, ironia, dentre outros, que possibilitam a identificação do
outro no discurso. A seguir, explicitamos as principais características de cada “tipo” de
heterogeneidade mostrada, cuja importância para essa pesquisa incide na detecção e encaixe
de discursos em que se insere o outro.

1.3.2 – Marcas da heterogeneidade mostrada

1.3.2.1 Polifonia
Maingueneau (1993), baseando-se em Ducrot (1987) vai dizer que a polifonia
acontece quando se é possível distinguir dois tipos de personagens numa enunciação, os
enunciadores e os locutores. Assim, como Maingueneau (1993) explicita:

Por “locutor” entende-se um ser que no enunciado é apresentado como seu
responsável. Trata-se de uma ficção discursiva que não coincide
necessariamente com o produtor físico do enunciado: se assino um
formulário preparado pela Administração, do tipo “Eu, abaixo-assinado,
declaro...”, o eu do locutor deste texto sou eu mesmo e, no entanto, não sou
seu autor definitivo (...) – (MAINGUENEAU, 1993, p. 76).

E por enunciador, o autor argumenta que:

Os “enunciadores” são seres cujas vozes estão presentes na enunciação sem
que lhes possa, entretanto, atribuir palavras precisas; efetivamente, eles não
falam, mas a enunciação permite expressar seu ponto de vista
(MAINGUENEAU, 1993, p. 77).

Dito de outra forma, numa enunciação há polifonia quando há a presença de diferentes
e diversas vozes que dialogam entre si e, assim, complementam o discurso, afirmando-lhe,
assim, o seu caráter heterogêneo.
Ainda, para Maingueneau (1993), no âmbito da polifonia, destaca-se o fenômeno da
ironia que se trata do emergir de uma outra voz no discurso, pois “um enunciado irônico faz
ouvir uma voz diferente da do “locutor”, a voz de um “enunciador” que expressa um ponto de
vista insustentável. O locutor assume as palavras, mas não o ponto de vista que elas
representam” (MAINGUENEAU, 1993, p. 77).
Vejamos um exemplo retirado do corpus da pesquisa:
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(1) RT @lilianeferrari: Elena Crescia organizadora do evento #tedxwomen #tedxsaopaulo #tedxsp
https://t.co/Mjs9x18sMH

A mensagem é um retweet (RT), ou seja, um tweet de @lilianeferrari foi retransmitido
por @strabia e contém, através do uso de hashtags (#tedxwomen, #tedxsaopaulo, #tedexsp)
um conjunto de enunciadores, se reportando, ainda, a um link para uma fala de outro
enunciador.

1.3.2.2 Pressuposição
A pressuposição assemelha-se ao fenômeno de polifonia no sentido em que deixa
aparecer no discurso duas vozes, uma que afirma algo (o que é posto) e outra que nega ou
contradiz esse posto (o pressuposto). Nesse caso, é preciso distinguir entre o personagem que
enuncia e o que sustenta a ideia contrária. No exemplo a seguir, percebe-se a presença de uma
pressuposição: “[...] quando possuem um negócio que dá certo”, indicando, que, nesse caso,
podem ajudar às suas comunidades:

(1) "Mulheres quando possuem um negócio que dá certo, ela ajuda a sua comunidade a trilhar o
caminho do sucesso junto com ela" #TEDxSãoPaulo” (sic)

O tweet retoma, ainda, a questão de gênero, atribuindo à mulher um papel diferente
daquele constituído por certo tipo de discurso, como enfatiza Carvalho (2009b):
Nesse movimento de aproximações e confrontos com o discurso do outro,
vão as mulheres definindo novos papéis e circunscrevendo seu espaço, um
espaço que não exclui o lar, mas que se amplia em direção ao mundo
externo, à sociedade. Através de seus discursos, investem em um ideal,
cientes de que a palavra é uma arma poderosíssima para a consecução de
seus objetivos e, sobretudo, para a constituição de uma identidade de gênero
(p. 102).

Ou seja, à medida que as mulheres vão definindo novos papéis, seus discursos vão
sendo perpassados por outros discursos e sendo atualizados, como é o caso observado em (1),
em que é possível depreender dele dois tipos de discursos que o fundamentam: i) um discurso
de cunho patriarcal, quando afirma que é um dos papéis da mulher ajudar a sua comunidade e,
ii) um discurso moderno, atualizado, ao se mostrar a possibilidade de a mulher ser dona de
seu próprio negócio e de ser capaz de promover sucesso à comunidade através dele. Em (1),
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portanto, há pressuposição, já que aparecem duas vozes, uma sendo o discurso posto (“
mulheres quando possuem um negócio que dá certo [...]”) e um pressuposto (ela obtém
sucesso e auxilia a comunidade).

1.3.2.3 Negação
A negação também pode ser observada do ponto de vista polifônico uma vez que com
ela tem-se, num enunciado, a manifestação de uma voz se que coloca contrária a uma
informação: “é analisável como encenação do choque entre duas atitudes antagônicas,
atribuídas a dois “enunciadores” diferentes: o primeiro personagem assume o ponto de vista
rejeitado e o segundo, a rejeição deste ponto de vista” (MAINGUENEAU, 1993, p. 80).
A negação pode se apresentar de duas formas, como descritiva e como polêmica. No
caso da primeira, tem-se uma descrição de coisas do mundo em forma de negação (ex.: não há
estrelas no céu agora), enquanto que a segunda, tida como polêmica, é aquela que contesta
uma informação anterior (podendo ser explícita ou não), ou seja, refuta uma afirmativa
anterior.
Embora o Twitter seja uma rede social em que as pessoas se sentem à vontade para
publicar até mesmo descrições do seu dia a dia, podendo ocasionalmente deixar emergir
discursos que contenham negação descritiva, a negação polêmica (segundo Maingueneau
(1993), a mais importante para a AD, diga-se de passagem), também ocorre no meio virtual
de comunicação, especialmente em discursos que tratam de assuntos polêmicos como é o
feminismo, conforme mostrado nos exemplos abaixo:

(1) Começou o @TEDx

com mulheres que não se acomodaram e têm muito a ensinar!

#TEDxSaoPaulo http://t.co/ZU0S9tWBZl

(2) "Mulheres empreendedoras de sucesso não investem em roupas ou sapatos, mas na
comunidade, filhos e família..." #TEDxSaoPaulo #sensacional

Observa-se, nos excertos, negações que refutam afirmações anteriores. No caso de (1),
a assertiva à qual a negação se ancora não está explícita no discurso, posto que ao se falar de
uma forma geral da atitude das mulheres não se é possível contabilizar quais mulheres se
acomodaram. Em (2), acontece o mesmo; a refutação se ancora num interdiscurso cuja
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formação discursiva tem como um de seus dizeres a afirmação de que “mulheres investem em
roupas e sapatos”.

1.3.2.4 Discurso relatado
Dentre as marcas da heterogeneidade discursiva, o discurso relatado se destaca: os
discursos direto e indireto possibilitam-nos observar as inscrições do outro no fio discursivo.
Authier-Revuz (1990, p. 12) explica que “as formas sintáticas do discurso indireto e do
discurso direto designam, de maneira unívoca, no plano da frase, um outro ato de
enunciação”. Enquanto no discurso indireto o locutor age como um tradutor (tradutor das
palavras de outro que ele toma para si, por ora reescrevendo-as), no discurso direto, o locutor
apresenta-se meramente como um “porta-voz”. Dessas duas formas, isto é, por meio do
discurso direto e do discurso indireto, há espaço no discurso para o outro. No tweet
apresentado a seguir, encontramos um exemplo de discurso relatado, mencionando a fala da
palestrante Helena S. Margarido:

(1) RT @cmagnorrocha: Helena S. Margarido, do Instituto #BitCoin Brasil, fala sobre a quebra
de paradigmas #TedxWomen #TEDxSaoPaulo

1.3.2.5 Formas de conotação autonímica
Authier-Revuz (1990) atribui às formas de conotação autonímica uma atenção
especial, principalmente no tocante às formas marcadas, aquelas que são visíveis no fio
discursivo. Já na autonímia simples, quando um fragmento é mencionado num discurso,
como, por exemplo, na menção de um termo tomado emprestado do discurso de outro, há uma
ruptura sintática, posto que este termo utilizado delimita a cadeia discursiva e é remetido a
outro lugar. Segundo a autora, na conotação autonímica, ao mesmo tempo em que um
fragmento é mencionado, ele é usado, isto é, torna-se parte do discurso sem que se instaure aí
uma ruptura sintática. Como acontece com o seguinte tweet:

(1) RT @apysantos: "É sempre uma decisão...
Decisões de pessoas que fazem diferenças o tempo inteiro." Fernanda Cabral
#imaginavc #TEDxSaoPaulo
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Em ambos os casos, tem-se uma dupla designação das formas da heterogeneidade
mostrada: “a de um lugar para um fragmento de estatuto diferente na linearidade da cadeia e
a de uma alteridade a que o fragmento remete” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 30). Em suma,
observa-se que as formas marcadas da heterogeneidade discursiva podem remeter tanto ao
exterior do discurso quanto à alteridade em que o fragmento se ancora (podendo esta
alteridade ser ou não especificada no contexto do fragmento mencionado, assim como pontua
Authier-Revuz).
A autora ainda explica quais as formas (glosas, comentários assinalados por aspas ou
itálicos) que explicitam a alteridade no discurso, designados como “exteriores” que instauram
um ponto de heterogeneidade, são elas: uma outra língua; um outro registro discursivo (ex:
familiar, adolescente, etc.); um outro discurso (ex: técnico, feminista, marxista, moralista,
etc.); uma outra modalidade de consideração de sentido (ex: outro discurso especificado ou
aquele da língua como lugar de polissemia, metáfora, etc.); uma outra palavra em figura de
reserva, de hesitação, de retificação, de confirmação (ex: de qualquer maneira, etc.; quer
dizer...; o que estou querendo dizer é X...); um outro interlocutor (ex: se você me
compreende...) (AUTHIER-REVUZ, 1990, pp. 30-31).
Todas essas formas que inserem explicitamente o outro no discurso, de acordo com
Authier-Revuz (1990) acentuam a heterogeneidade à homogeneidade, posto que um
fragmento marcado trata-se não só de algo “estranho” ao discurso, mas que remete a um
exterior que é determinado automaticamente pelo interior do discurso, colocando em
cheque, inclusive, a constituição identitária desse discurso. A autora ainda explica que

a zona de “contato” entre exterior(es) e interior que mostra as marcas de
distância num discurso é profundamente reveladora deste discurso, de um
lado pelos pontos escolhidos para colocar explicitamente fronteiras, limites,
demarcações – quer dizer, de que outro é preciso se defender, a que outros é
preciso recorrer para se constituir – de outro lado, pelo tipo de relação que aí
se joga com o outro, relação explicitada pelas glosas ou interpretável pelo
contexto (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 31).

De acordo com Authier-Revuz (1990), uma outra forma de negociação da
heterogeneidade constitutiva com a heterogeneidade mostrada são as formas não marcadas,
que ela considera discurso indireto livre, ironia, metáforas, jogos de palavras. Essas formas,
que caracterizam, segundo a autora, uma incerteza na referência ao outro, é mais arriscada por
que se trata da dissolução do outro no um, em que a heterogeneidade constitutiva se imbrica
de forma quase imperceptível.
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1.3.2.6 Palavras entre aspas
Maingueneau (1993, p.89) diz que “os enunciados relatados em discurso direto são
postos entre aspas para marcar sua alteridade; esta última, além disso, é claramente
manifestada pela ruptura sintática entre o discurso que cita e o discurso citado”. Com tal
afirmação, é possível analisar a marcação de aspas do ponto de vista da heterogeneidade
mostrada (marcada), pois se trata de um marcador “visível” que permite identificar, no fio
discursivo, um limite entre o sujeito do discurso (o locutor que se diz eu) e o outro (o discurso
de outrem) que vem acentuado pelas aspas.
Porém, quando se fala em marcação de palavras por aspas, não há apenas o tipo
descrito acima, isto é, de enunciados relatados em discurso direto em que claramente é
perceptível a delimitação entre o sujeito e o outro, mas o tipo em que não há uma ruptura:
nesse caso, as aspas são usadas, mas ao mesmo tempo mencionadas, a depender da conotação
autonímica. Esse tipo de palavras entre aspas possibilita um tipo de distanciamento do sujeito
do discurso com o exterior ao que ele faz menção, conforme argumenta Authier-Revuz
(1990):

[...] trata-se, portanto, de palavras verdadeiramente “mantidas” pelo locutor,
no sentido – o segundo – em que se “faz uma declaração, um discurso”, mas
essas palavras das quais contudo o locutor faz uso, pela conotação de
menção, ao mesmo tempo, as “mantém a distância” (AUTHIER-REVUZ,
1990, pp. 218-219).

Ainda, segundo a autora, as palavras aspeadas podem se caracterizar como: i) palavras
“deslocadas”, pertencendo a outro discurso; ii) aspas que permitem operar demarcações mais
sutis, as chamadas “aspas de condescendência”; iii) aspas pedagógicas, que são as que o
locutor utiliza para oferecer ao interlocutor uma “aproximação” às palavras com as quais ele
se familiariza; iii) aspas de proteção, que servem para assinalar que uma palavra é
aproximativa; iii) aspas de ênfase, que comutam com o itálico, negrito, visando a ressaltar um
determinado termo.
Diante do exposto nesse breve resumo acerca das palavras entre aspas, percebe-se uma
pluralidade de funções que visam a assinalar o outro no discurso. Entre assinalar um termo
para destacá-lo, ou assinalá-lo para estabelecer uma certa proximidade com o interlocutor de
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forma a levá-lo a se familiarizar com tal termo, etc., é certo que o mecanismo de aspeamento
serve, como bem diz Maingueneau (1993, p. 90), não somente a explicitar termos mantidos à
distância, mas para “mantê-los à distância e, realizando este ato, simular que é legítimo fazêlo”.

(1) RT @PlanoFeminino: "Empreender tem a ver com errar e aprender com os erros. Acredite,
comece, todos podem empreender" Lina Kempf #TEDxSaoPaulo

A partir do exposto, serão examinadas as principais características do microblog
Twitter para que seja possível compreender melhor as características de funcionamento de seu
texto e da interação dialógica de seus atores. O tweet (1), por exemplo, mostra o uso de aspas
para assinalar “outro discurso”, no caso, o da palestrante Lina Kempf.
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CAPÍTULO 2 - O MICROBLOG TWITTER
O advento da internet conferiu inúmeras maneiras de as pessoas se comunicarem
compartilhando opiniões, anúncios e notícias, já que a rede das redes possui mecanismos que
visam a essa troca de dados entre as pessoas a partir de qualquer lugar no mundo. A criação
do World Wide Web (www), pelo físico britânico Tim Berners-Lee, em 1991, possibilitou à
internet um salto importantíssimo nas inovações tecnológicas, tendo em vista que sua criação
emergiu justamente com o propósito de que informações fossem compartilhadas entre pessoas
e máquinas. Essa inovação, sem dúvida, permitiu a difusão da internet na sociedade.
Dessa forma, na década de 1990, a internet começou em um processo de expansão
significativo que levou a comunicação ao domínio público amplo. Nesta década, de acordo
com Dizard (2000, p. 14), a internet deixou de ser uma “província “habitada” por um pequeno
grupo” (tal como era nas décadas de 1970-80), “para se tornar um recurso de consumo de
massa para 10 milhões de americanos”.
A navegação era unidirecional e de temporalidade linear, em que “A organização da
informação em arquivos e repositórios eram estabelecidos de acordo com datas e horários,
que serão acessados a partir de locais e horários específicos” (SANTAELLA e LEMOS,
2010, p. 57). Essas características, salientam Santaella e Lemos (2010), eram próprias de uma
lógica monomodal de acesso à informação, com interfaces simples e lineares. Mas ao tipo de
funcionamento de navegação anterior era um grande progresso.
A partir dos anos 2000, o número de conexões à internet cresceu exponencialmente,
correspondendo a cerca de 600 milhões de usuários em todo o mundo, conforme pesquisa da
União Internacional de Telecomunicações (UIT). Essa expansão da rede impulsionou a busca
por aprimoramentos, como a substituição por interfaces mais dinâmicas e colaborativas; o
foco, também, passou a ser dado às redes sociais digitais, com vistas à construção de
mecanismos de interação comunicativa simples. A criação de recursos que possibilitassem às
pessoas acompanharem em tempo real os acontecimentos que se dão a todo instante no
mundo tratava-se de uma ideia inovadora que poderia mudar o conceito de comunicação.
Emergiram, assim, as primeiras redes sociais na internet (RSIs).
Baseando-se nos estudos de Wasserman e Faust (1994), Degenne e Forse (1999), a
pesquisadora Raquel Recuero (2009), que no Brasil tem se dedicado à pesquisa das redes
sociais na internet, define rede social em “[...] um conjunto de dois elementos: atores
(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços)”
(RECUERO, 2009, p. 24). A autora argumenta que a palavra “rede” é uma metáfora para
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observar as conexões de um grupo social. As redes sociais na internet seriam, portanto, um
tipo de extensão das redes sociais construídas face a face, abordadas em estudos anteriores ao
próprio surgimento da internet (BARNES, 1954), mas, com alguns diferenciais, tais como:
ambiente virtual; atores não facilmente identificáveis; e relacionamento geralmente
caracterizado por distanciamento nas relações de interação, dentre outros.
Santaella e Lemos (2010, pp. 58-59) apresentam três fases de evolução das redes
sociais na internet: a primeira fase é da rede 1.0, marcada pela possibilidade de interatividade
em tempo real para redes socialmente configuradas, como ICQ e MSN; a segunda fase, a da
rede 2.0, possui como característica principal o compartilhamento em rede social de arquivos,
etc.; tratava-se de uma evolução da rede 1.0, já que apresentava uma interface que
possibilitava a comunicação por meio de comentários, chats, fóruns (exemplos de redes 2.0
são o MySpace e o Orkut); e a terceira fase, da rede 3.0 (fase atual das redes sociais na
internet, conforme apresentam Santaella e Lemos (2010)), é marcada pela difusão das
características das redes anteriores, porém, com algumas inovações, como a possibilidade de
uso de aplicativos, por exemplo. São redes sociais digitais representativas desta fase 3.0 o
Facebook e o Twitter, entre outras.
As redes sociais 3.0 apresentam evoluções bastante significativas das redes 1.0 e 2.0,
especialmente no que tange à interface e ao tipo de organização de informação; segundo
Santaella e Lemos (2010), se tratam de redes multimodais, isto é, com possibilidade de
integração de múltiplas redes em uma mesma interface, e a organização das informações é
dada de maneira contínua e dinâmica. Outra característica fundamental das redes sociais na
internet 3.0, observada pelos autores, é o redimensionamento para dispositivos móveis, que
conferiu às redes a emergência de “uma nova forma de comunicação em rede: o
microblogging” (SANTAELLA e LEMOS, 2010, p. 61); a rede social mais representativa
desse novo tipo de comunicação é o Twitter, nosso objeto de estudo, no qual focaremos daqui
por diante.
O Twitter5, ferramenta de microblog criada por Jack Dorsey e lançada ao público em
2006 pela empresa Obvious Corp., é um serviço on-line que permite a publicação de
mensagens curtas. Sua configuração de postagem consiste em textos cuja delimitação não
pode ultrapassar 140 caracteres. Essa configuração é que tornou possível ao Twitter ser
chamado de microblogging (ou microblog), já que possui características próprias de um blog
tradicional, distinguindo-se deste pelo formato: as atualizações, no microblog, são curtas e

5

Disponível em: <https://twitter.com/>. Acesso em: outubro de 2014.
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podem ser enviadas através de aplicativos móveis. Segundo o co-fundador do Twitter, Evan
Williams (2009, on-line), a ideia que levou Jack Dorsey à criação desta ferramenta de
comunicação foi a de oferecer um serviço em que fosse possível o envio de mensagens
simples de atualização de status, como um SMS.
O Twitter surgiu na conjunção desses ideais e aos poucos foi sendo difundido entre
as pessoas, por ser uma ferramenta que dispõe de um ambiente no qual é possível a interação
entre pessoas e corporações em todo o mundo, com a troca de informações que se dá em
tempo real. Inicialmente, tendo como questionamento motivador “o que você está fazendo?”,
até 2006 o Twitter assim se reportava ao público, conferindo-lhe a abertura para que pudesse
atualizar seus status, mas, dada a modificação na essência dos tipos de mensagens que eram
postadas, a partir de 2009, a pergunta passou a ser: “O que está acontecendo?”, conforme
explica Biz Stone (2009):

O modelo fundamentalmente aberto do Twitter criou um novo tipo de rede
de informação e que há muito tempo superou o conceito de atualizações de
status pessoais. Twitter ajuda você a compartilhar e descobrir o que está
acontecendo agora entre todas as coisas, pessoas e eventos com que você se
preocupa. “o que você está fazendo?” não é mais a pergunta correta - a partir
de hoje, nós encurtamos dois caracteres. O Twitter pergunta agora: “o que
está acontecendo?” (STONE, on-line, 2009, tradução da autora)6.

Essa atualização da pergunta motivadora do Twitter demonstra o quanto esse
microblog tem traduzido uma necessidade constante de as pessoas se manterem informadas
do que acontece no mundo. A pergunta não é mais com foco apenas na vida pessoal do
usuário, mas nos acontecimentos que se dão no mundo e que merecem ser compartilhados. O
Twitter, nesse sentido, toma a forma de uma mídia social, sobretudo informativa, envolvendo
o compartilhamento de links e de notícias (KWAK et al., 2010; RECUERO; RECUERO e
ZAGO, 2010).
O Twitter possui uma homepage atrativa que convida os internautas a verem o que
anda acontecendo - (Figura 2). Essa mensagem de abertura na página inicial do Twitter condiz
com os principais objetivos do microblog que, conforme dito anteriormente, serve para
conectar pessoas e mantê-las informadas always on: “na era da mídia always on o passado

6

No original: “The fundamentally open model of Twitter created a new kind of information network and it has
long outgrown the concept of personal status updates. Twitter helps you share and discover what’s happening
now among all the things, people, and events you care about. ‘What are you doing?’ isn’t the right question
anymore—starting today, we’ve shortened it by two characters. Twitter now asks, “What’s happening?”
(STONE, 2009, on-line).

38

importa pouco, o futuro chega rápido e o presente é onipresente” (SANTAELLA e LEMOS,
2010, p. 61).

Figura 2 – Tela inicial do Twitter

Fonte: Site oficial do Twitter. 2016.

Já a página inicial de um internauta no Twitter (Figura 3) possui um layout dividido
em três colunas que são constantemente atualizadas: a primeira remete ao resumo do perfil do
internauta e apresenta a sua foto (opcional), a quantidade de tweets deste internauta (‘Tweet’ é
a expressão atribuída à mensagem publicada por alguém no Twitter, e pode conter, além de
textos, links, fotos e vídeos); o número de perfis que o internauta segue e de seguidores que
ele possui; e uma lista que apresenta os trending topics – assuntos do momento – que é
atualizado regularmente com os dez tópicos mais comentados no Twitter; na segunda coluna,
central, há um espaço para que tweets sejam digitados e postados, e também são mostrados os
tweets de outros internautas; e a terceira coluna é reservada às sugestões de contas
disponibilizadas pelo Twitter para que o internauta se interesse em seguir.
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Figura 3- Página inicial de um usuário do Twitter

Fonte: captura de tela de um perfil do Twitter, disponível em <https://twitter.com/>.
Acesso em: maio de 2016.

O Twitter tem exercido um papel significativo no compartilhamento de informações
entre as pessoas. Sua popularização tem sido cada vez maior e a aderência de mais pessoas ao
microblog tem crescido bastante nos últimos anos. Desde a sua criação, de 2006 até meados
de 2009, a publicação diária de tweets era estável, mas crescente (calculava-se a quantidade
de 5 mil tweets publicados em 2006, e em 2009 esse número se expandiu para 2,5 milhões)7.
A partir de 2010, a atividade no Twitter cresceu ainda mais, alcançando a quantidade de 500
milhões de tweets por dia em 2013, o que revela que esta ferramenta tem sido muito utilizada
entre usuários comuns e corporações. Atualmente, o Twitter possui 284 milhões de usuários
ativos em todo o mundo.
No que diz respeito à sua estrutura de funcionamento, faz-se necessário conhecer
alguns termos e suas respectivas funções: ao escolher “seguir” (follow) uma pessoa, o
internauta passa a receber atualizações - tweets e retweets - dela. No Twitter, o internauta têm
duas listas relacionadas aos contatos que realiza: uma é a de pessoas que o seguem (followers)
e outra é de pessoas que ele segue (following). Contudo, a relação entre “seguir” (follow) e ser
“seguido” (following), no Twitter, pode ocorrer de forma unidirecional, o que significa dizer
que “seguir” uma pessoa não resulta obrigatoriamente em reciprocidade, em ser “seguido” por
ela.
7

Fonte: http://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/. Acesso em: outubro de 2014.
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Quanto à maneira de postagem no Twitter, esta é realizada da seguinte forma:
“twittar” significa postar um tweet, isto é, uma mensagem curta que não ultrapasse os 140
caracteres permitidos pelo microblog. Por possuir uma interface baseada em um dos
aplicativos mais conhecidos, o Twhirl ( MAKICE, 2009), no Twitter é possível, também,
postar fotos, vídeos e URL’s (Uniform Resource Locator). A interface do Twitter possui
recursos projetados para a mobilidade, que confere ao microblog uma distinção especial de
blogs tradicionais: a conexão por dispositivos móveis como o celular, afinal, um dos objetivos
de Jack Dorsey, ao lançar o Twitter, era de que este funcionasse como uma espécie de SMS,
de forma que as pessoas pudessem receber atualizações de maneira rápida e em qualquer
lugar em que estivessem.
Os mecanismos de buscas no Twitter são executados através de marcadores que
visam a facilitar as pesquisas realizadas pelo internauta. O uso do marcador @ (arroba), por
exemplo, quando inserido antes do nome de um usuário do Twitter (ex.: @google), realiza a
busca pelo perfil deste internauta. Essa busca também pode ser realizada através da digitação
do nome do usuário na barra superior direita da página do microblog, na caixa de diálogo
“buscar no Twitter”, mas, dada a grande quantidade de usuários do Twitter com nomes
idênticos, a busca utilizando o marcador ‘@’ sucedido do nome do internauta (desde que a
pessoa que realiza a busca tenha conhecimento do nome de usuário da pessoa que ele procura)
visa facilitar essa busca.
Outro marcador importante no que se refere às buscas no Twitter é a # (hashtag) que,
ao ser utilizada antes de alguma expressão, serve para tornar a expressão num tópico em
destaque, cujo objetivo é o de aumentar as interações entre as pessoas para discussão de um
tópico. O uso de hashtags tem sido bastante produtivo no Twitter, pois, além de servir como
sinalizador de uma expressão que se queira chamar a atenção de outros internautas, ela auxilia
no mecanismo de busca por assunto específico no Twitter.
Inserindo-se no âmbito das redes sociais, já que possui características que englobam
atores e conexões, conforme conceito de rede social apresentado por Wasserman e Faust
(1994), Degenne e Forsé (1999) e Recuero (2009), o Twitter organiza-se num misto de
conversações porque:

A estrutura do Twitter dispersa conversações em toda uma rede de atores
interconectados ao invés de restringir conversações dentro de espaços
delimitados ou grupos, muitas pessoas podem falar sobre um determinado
tópico ao mesmo tempo, de tal forma que os outros têm a sensação de estar
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rodeado por uma conversa, apesar de talvez nem ser um contribuinte ativo.
(BOYD et. al, 2010, p. 1)8.

De fato, o Twitter se encaixa no viés das redes sociais digitais devido às
possibilidades de interações que o microblog apresenta. O Twitter possui características
parecidas com RSIs como o Facebook, por exemplo, porque os usuários podem fazer
conexões e interagir com outras pessoas. As principais formas de interação no Twitter
ocorrem através das menções, quando uma pessoa marca outro usuário em um tweet através
do sinal @ seguido do nome do usuário que se pretende fazer contato, e da reprodução de
conteúdos postados por outros usuários, utilizando o botão retweetar (RT), disponível na
mesma janela onde um tweet foi postado. O próprio dispositivo de “seguir” (follow) páginas
do Twitter aumentam as chances de interação entre os internautas, na medida em que o
seguidor passa a receber as atualizações de seu usuário seguido, o que gera possibilidades de
se manter contato direto com quem se segue.
Além destes mecanismos que favorecem conexões entre pessoas, como a opção de
“seguir” (follow), de mencionar pessoas (uso de @ seguido de nome de usuário) e de
retweetar (compartilhar tweets de outros usuários), convém dar destaque aos estudos de
Santaella e Lemos (2010). De acordo com as autoras, o Twitter apresenta certas
especificidades que o fazem ser diferente de outras redes sociais, como é o caso do
funcionamento de sua estrutura informacional, que dá espaço ao tipo de inteligência coletiva9:
“a inteligência, no Twitter, não é apenas a matéria viva que compõe a própria trama cognitiva
global dessa mídia social. Ela é, acima de tudo, um requisito obrigatório na integração
consciente de um usuário às comunidades que lhe interessam” (SANTAELLA e LEMOS,
2010, p. 67).
O que as autoras querem dizer com isso é que a inserção social no Twitter envolve
estratégias complexas 10até que o usuário alcance os fluxos de comunicação. Equivale a dizer
também que, dentre o emaranhado de funções que o microblog apresenta e que o torna similar
às demais RSIs (menções e compartilhamento de informações entre internautas), ele evoca a
mobilização de uma série de habilidades necessárias para que de fato se comporte como uma
8

No original: Because Twitter’s structure disperses conversation throughout a network of interconnected actors
rather than constraining conversation within bounded spaces or groups, many people may talk about a particular
topic at once, such that others have a sense of being surrounded by a conversation, despite perhaps not being an
active contributor. (BOYD; GOLDER; LOTAN, 2010).
9
Por inteligência coletiva entende-se como aquela que é “distribuída por toda parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2004, p. 28).
10
Um exemplo é a dificuldade em estabelecer contatos dentro do Twitter (segundo Santaella e Lemos (2010), o
primeiro passo para estabelecer contatos é seguir amigos e conhecidos, porém o sucesso da inserção e da
manutenção de uma rede de contatos está condicionado à qualidade do conteúdo veiculado pelo internauta).
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rede social. O próprio ato de “seguir” outro internauta, por exemplo, nem sempre resulta
numa relação recíproca, o que dificulta na interação. Por conta dessas características, o
Twitter é uma mídia complexa, à qual muitos estudiosos debruçam-se em estudá-la.

2.1 – A hashtag e sua função ideológica

Em 2013, o Twitter exerceu um importante papel no Brasil, funcionando como
ferramenta chave para as comunicações, em decorrência de uma série de manifestações 11que
aconteciam no país. De acordo com França (2014): “Os espaços disponíveis na Internet foram
ocupados tanto nas redes sociais quanto nas mídias digitais. Facebook, Twitter, Youtube,
plataformas de streaming de vídeo, serviram como base, palco, fórum e arena de discussões”
(p. 2), o que chama a atenção para as suas funções ideológicas.
A hashtag é um marcador de palavras que serve para reunir tweets em torno do mesmo
tema. De acordo com Recuero (2014a), a hashtag (que é representada pelo sinal “#”) “pode
representar o contexto de fala, na medida em que se é possível, através dela, interpretar aquilo
que está sendo dito”. Trata-se de uma convenção muito utilizada no Twitter, posto que devido
a configuração de postagem nesta rede social conter uma delimitação da quantidade de
palavras a serem publicadas, ela funciona de forma a agregar temas, resultando assim numa
parte de uma conversação maior. De acordo com Recuero (2014a), a hashtag: “funciona
como uma etiqueta, que classifica a mensagem dentro de macrocontextos específicos. Esses
macrocontextos são referentes não apenas ao uso da hashtag, mas ao sentido construído e
apropriado pelos usuários (RECUERO, 2014a, p. 110).
Ou seja, o uso hashtag não se dá de forma livre e descontextualizada; muito pelo
contrário, seu uso indica a necessidade de os internautas agregarem conteúdos em torno de um
mesmo assunto ou de “marcarem” um determinado tema para dar-lhe destaque. Em ambos os
casos, a hashtag funciona dentro de um contexto mais amplo, com vistas a ter à disposição
das demais pessoas uma sequência de conversações por tema.
Em relação à questão do sentido que circunda o uso da hashtag, vale destacar alguns
pontos: i) o seu uso está condicionado ao aumento de interações entre internautas, uma vez
que possibilita que as pessoas “se encontrem” por meio dela; ii) embora qualquer palavra
11

São exemplos a “não vai ter copa”, em que os manifestantes reclamavam dos gastos com a Copa do Mundo
que aconteceria no Brasil em 2014, e a manifestação do movimento “não pago”, que reivindicava por diminuição
do valor das passagens e por melhorias no transporte público.
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possa se tornar uma hashtag no ambiente virtual (para tanto, basta acrescentar à palavra o
sinal de “#”), o fato de se tornar um link no momento em que a palavra é publicada na rede
social digital com a hashtag, ela passa a fazer parte de um contexto maior, englobando todos
os termos similares que foram marcados pelo sinal “#”. Isso, de certa maneira, acaba
intensificando o caráter informativo e comunicacional da rede social digital, já que possui
essa capacidade de “guiar” os internautas para assuntos que eles se interessam; iii) o uso da
hashtag aumenta a visibilidade de um tema, possibilitando uma maior participação das
pessoas na rede social.
Dessa maneira, apresentando tais características de destaque, visibilidade e agregação
de um determinado tema lançado numa rede social, a hashtag demonstra ser uma das formas
de se construir sentidos no ambiente virtual. E é nesse aspecto em que se constata a função de
englobar microcontextos em macrocontextos de conversas. Como Recuero (2014a, p. 112)
bem coloca, a respeito do uso de hashtag e outras marcações no Twitter, “emergem em um
universo onde o contexto é muito difícil de ser reconstruído por características da própria
ferramenta. São tentativas de proporcionar marcações e pistas do modo como se pode
compreender as mensagens postadas (...)”.
Tratando-se, dessa forma, de não somente dar visibilidade a um termo, mas de facilitar
a compreensão das mensagens postadas é que a hashtag exerce papel importante na
construção de sentidos do discurso na rede social digital, no qual o sujeito consegue inserir-se
e identificar-se numa rede de conversação. Por possuir tais características, a hashtag apresenta
função ideológica no discurso na rede social, na medida em que atua como uma espécie de
marcador que agrega pessoas numa conversação em torno de um mesmo assunto, de uma
mesma causa. A hashtag, também pode funcionar como um vetor de divergência, posto que,
em certos casos, sob uma forma aparentemente concordante, remete a conteúdos discordantes,
como ocorre com a hashtag #NaoVaiTerGolpe, utilizada pelos apoiadores do governo para
criticar o processo de impeachment da presidente da república e, ao mesmo tempo, pelos
contrários ao atual governo, que acrescentavam: “não vai ter golpe pois impeachment não é
golpe”.
Por função ideológica, aqui, se entende que a hashtag exerce um papel de importância
no discurso em ambiente digital por, além de ser de um marcador que destaca um termo,
configurar um espaço em que uma pluralidade de sujeitos interage sobre um mesmo assunto.
À guisa de demonstração, convém destacar o resultado de uma pesquisa realizada por Raquel
Recuero no momento de sua análise da hashtag, de apoio à Dilma, “#TamoJuntoDilma”. A
pesquisadora coletou 4.368 tweets de 3.182 atores (contas individuais), em que notou, por
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meio do gráfico de demonstração do uso da hashtag, um conjunto de citações que se tratava
de conexões que tiveram mais do que quatro tweets com menções. Assim, a pesquisadora
observou uma maior interconexão, o que indicava que um grupo estava ativamente
conversando, constatando ao final, dentre outras coisas, que:
a presença de um grande número de hashtags de apoio como contexto, bem
como a referência a apoiadores e partidários faz aparecer com maior força a
hipótese de que há uma organização de um grupo em torno da hashtag, no
sentido de obter visibilidade para seu apoio. Não é simplesmente o contexto
de um tweet, mas uma manifestação dirigida, buscando-se tornar público o
apoio à presidenta (RECUERO, 2014b, p. 16).

A multiplicidade de sujeitos que se atrela à hashtag numa rede social digital, tal como
ocorre no caso acima apresentado, põe em evidência o poder da hashtag, capaz de mobilizar
várias pessoas em defesa a uma causa. Seja uma hashtag do tipo “contra” ou “a favor” de
determinado assunto que tem se destacado na sociedade e, por conseguinte, na rede social
digital, o que se sobressai na sua utilização, destacamos, é essa função ideológica, por
possibilitar que pessoas de diferentes lugares compartilhem suas visões de mundo, seus
posicionamentos frente a determinados assuntos.
Vale ressaltar, também, que o uso da hashtag é constante. No caso do Twitter, por
exemplo, a cada momento novas hashtags vão sendo publicadas pelos usuários sobre um
determinado assunto, e, ao passo em que se clica nelas, tem-se acesso a uma rede de
conversações que praticamente não para de crescer. E quanto mais se é comentada uma
hashtag no Twitter, mais visibilidade ela ganha, chegando a figurar nos Trending Topics
(assuntos do momento).
Os Trending Topics aparecem em forma de listagem que a cada hora é atualizada com
os assuntos que são mais comentados pelas pessoas no Twitter. Nessa listagem aparecem,
também, as hashtags que estão sendo comentadas, o que, por si só, faz com que elas ganhem
ainda mais visibilidade e atraia a atenção de mais pessoas. Mas, ressalta-se que,
independentemente de estar listada nos Trending Topics uma hashtag pode ser facilmente
encontrada no Twitter por meio do mecanismo de busca por pesquisa ou clicando-se nela em
algum tweet que a tenha postado.
Diante de tais considerações, é possível observar como no Twitter o uso de hashtag
atua como um marcador que para além de agregar assuntos por temática exerce função
ideológica. Se num discurso é possível captar sentidos por meio de termos que se destacam, é
certo que a hashtag desempenha essa função de facilitar o emergir de efeitos de sentidos na
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rede social digital: o formato em link, que permite que se estabeleça uma conexão de
discursos proferidos a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo e por qualquer pessoa que
tenha acesso à internet.

2.2 Condições de produção e relações de gênero na conta @PlanoFeminino
Ainda que de modo breve, é importante apresentar as condições de produção que
permearam a preparação de textos para o Twitter pela conta @PlanoFeminino.
O lema da conta @PlanoFeminino é: “Toda mulher tem um plano”, focado nas
discussões acerca do papel da mulher na sociedade e nas discussões acerca das relações de
gênero. O grupo titular da conta possui um website, que apresenta o histórico e os objetivos da
“Plano Feminino”:

Criado pela jornalista Viviane Duarte no dia 08 de Março de 2010,
o PLANO FEMININO® é um site que promove um novo jeito de fazer
conteúdo para a mulher, que fortalece a figura feminina e vai além dos
estereótipos. Nosso objetivo é empoderar a mulher e torná-la protagonista
de sua própria história por meio de conteúdos e ações que a desperte a fazer
acontecer, tornando-se uma agente de transformação da sociedade. As
editorias diárias com conteúdo sobre carreira, viagens, empreendedorismo,
estilo, beleza e comportamento conectam o público que acompanha
o PLANO FEMININO® ao longo dos últimos cinco anos, tornando-se
referência para as mulheres (PLANO FEMININO, 2016b, on-line) (grifos do
autor).

O “Plano Feminino“ oferece ainda um curso de extensão em parceria com a “Escola
Superior de Propaganda e Marketing” – ESPM e estrutura um curso específico para
jornalistas. Mantém, ainda, parcerias com instituições, tais como: “Festival Internacional de
Criatividade em Cannes” e “Lean In” – organização que apoia planos de carreira – entre
outras. Configura-se, portanto, como uma produtora de conteúdos voltados para o público
feminino, pautando seu discurso no “empoderamento da mulher”.
As bases do discurso do “Plano Feminino“ estão, portanto, muito mais voltadas para o
sucesso empresarial do que para o processo de emancipação feminina. Na própria descrição
fornecida no website, encontra-se “[...]o PLANO FEMININO® é um site que promove um
novo jeito de fazer conteúdo para a mulher[...] (PLANO FEMININO, 2016b, on-line), ou
seja, não se trata de um grupo, de um movimento, mas de “um site”, cuja regência pede o uso
de um artigo masculino “o site”, “o Plano Feminino”, fato que, muito provavelmente não
aconteceria com um grupo que se inserisse no movimento feminino.
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O “Plano Feminino” pretende ampliar as formas de empoderamento da mulher, mas
possui também um modelo de negócios que oferece uma série de serviços, como destaca seu
website:
Há cinco anos, produzimos para as marcas que desejam falar com as
mulheres, planos e estratégias de branded content, abrindo o espaço
editorial do site e contribuindo para que as marcas criem uma comunicação
que vá além da venda de seus produtos e serviços, mas empodere suas
consumidoras. Nosso objetivo é atuar na construção de marcas de valor,
com transparência e credibilidade junto ao público feminino. Também
realizamos treinamentos em empresa que buscam empoderar a
Liderança Feminina no seu corpo de colaboradores. Além disso,
oferecemos consultorias para empresas que querem criar produtos,
projetos e campanhas que atendam as novas necessidades e desejos da
mulher brasileira (PLANO FEMININO, 2016b, on-line) (grifos do autor).

O uso da palavra “empoderamento” apresenta também um forte apelo comercial,
ajudando as “marcas” a conquistar o público feminino, a partir do emprego de um discurso
que atraia a consumidora. O empoderamento, dessa forma, é visto como uma ferramenta para
os negócios. Para Matos (2011):
A ferramenta do empoderamento das mulheres acena-se como indispensável
para promover a democratização, de fato, de nossas relações sociais, assim
como e também do desejado desenvolvimento, que precisam estar pautados
no pleno reconhecimento de nossa pluralidade societária constitutiva e num
padrão de representação inclusivo das mulheres e de outros “excluídos”. Na
minha opinião, esta é uma condição para, de fato, se reduzir as múltiplas
dimensões da pobreza em nosso país. Estou insistindo muito na necessidade
de se passar a compreender o estreitamento e mesmo a superação dos hiatos
de gênero (gender gaps) não só como questão de justiça social, mas
igualmente de alcance de patamares que venham a incrementar nosso
crescimento econômico e o bem-estar da nossa população (WEF, 2009, p.
24). E aqui, o tema do acesso das mulheres aos espaços de poder e decisão é,
talvez, a agenda mais crítica e onipresente (p. 210).

Como exposto por Matos (2011), o empoderamento passou a ocupar posição central
nos discursos sobre a mulher, trazendo a tona, de modo mais enfático, a centralidade das
disputas de poder na sociedade.
O conceito de empoderamento (empowerment) tem sido utilizado com vários
significados, sendo o mais comum o que o traduz como “dar poder a alguém”. Correntes mais
recentes pensam no empoderamento como um conjunto de ações voltadas para o
estabelecimento de mudanças, em especial no âmbito dos movimentos emancipatórios, a
exemplo do movimento feminista.
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Tal fato faz com que o texto presente nos tweets que compõem o corpus da pesquisa
cumpra uma dupla função: a de disseminar um discurso pretensamente feminista e, ao mesmo
tempo, consolidar “o Plano Feminino” como um negócio.
Cabe lembrar que tanto o evento selecionado – Tedx São Paulo Women – quanto a
conta escolhida @PlanoFeminino, tratam de um tema, a questão da mulher na sociedade, que
tem sido historicamente discutido. Estudando o contexto da década de 1930 no Brasil,
Carvalho (2009b) assevera:

A relação entre os sexos ocorre em função das estruturas socioeconômicas e
através delas; mas também em função de acomodações de gêneros. Tanto os
sistemas econômicos como os sistemas de gênero agiam reciprocamente, uns
sobre os outros, atuando, simultaneamente, para reproduzir mecanismos que
confirmassem a dominação masculina e, em particular, a ordem social
vigente (p. 158).

Carvalho (2009b) destaca os embates que um discurso masculino e um discurso
feminino travam naquele contexto, refletido, por exemplo, nas publicações impressas, mais
especificamente na “Revista Renovação”, publicação sergipana da década de 1930, dirigida
por uma mulher, a advogada Maria Ritta de Andrade.
De modo similar, os textos dos tweets da conta @PlanoFeminino também
materializam a discursividade feminista de uma época, a contemporânea, profundamente
marcada pela atividade através das redes sociais. A conta, por sua vez, pertence a um site, “o
Plano Feminino”, dirigido por uma mulher, a jornalista Viviane Duarte.
Espera-se, com tal comparação, inserir a discussão dos tweets analisados num plano
mais amplo, que contempla as relações de gênero, embora não seja este o objetivo principal
da pesquisa.
Acerca dos estudos de gênero, afirma Santos (2011),

O conceito de gênero começou a ser usado com o intuito de afastar-se do
binarismo sexual oriundo das regras naturalizadas pela biologia. Algum
tempo depois, o conceito foi se apropriando de outras demandas como a de
não ser o gênero apenas produto de uma construção social, mas acima de
tudo produto das relações antagônicas ou igualitárias que homens e mulheres
mantêm (p. 2).

Nesse sentido, o evento escolhido para a análise traduz, em certa medida, como se
caracteriza o debate sobre as realaçoes de gênero na atualidade. O TEDx São Paulo Women
mobilizou centenas de pessoas através do Twitter e produziu mais de mil tweets. É importante
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ressaltar que a conta @PlanoFeminino foi apenas uma das contas de Twitter interagindo
durante o evento, mas as outras contas em interação também problematizavam as relações de
gênero, como pode ser observado nos tweets das contas @Judgar, @nadiapontes,
@mariangelagonçalo, @biasouza, @TEDxSaoPaulo:

RT @Jugdar: 83% não gostam de cantadas. 81% já deixaram de fazer algo. 90% já trocaram
de roupa. 85% sofreram com mão boba. #TEDxSaoPaulo
@nadiapontes: Cercada por mulheres que estão mudando o Brasil #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
RT @Jugdar: São tantos temas p cuidarmos: representatividade, assédio, finanças, filhos. Um
#TEDxSaoPaulo não é suficiente #TEDWomen2015
RT @marianagoncalo: "Se a menina quer o cabelo solto, deixa o cabelo da menina no mundo"
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen
RT @biasouza: Tô adorando a representatividade das mulheres da periferia neste evento
#tedxsaopaulo #tedxwomen
@Jugdar: Ainda bem que nós somos mulheres. "Eu quero alguém que seja forte. Pena que
você é mulher" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
RT @TEDxSaoPaulo: "77% dos jovens assassinados são negros. O racismo transversaliza qq condição
social" - @vanerodrigues #TEDxSaoPaulo

O assédio, a mudança, a transformação, a educação, as questões de raça, o binarismo
sexual, a condição social, manifestam-se nos curtos textos produzidos para compartilhamento
através do Twitter.
Dessa forma, as categorias de análise dos dados coletados: Gênero/Empoderamento da
Mulher, Mudança/Transformação, Educação, Assédio, Raça, Amor/Felicidade e Atividade
Física, obtidas a partir da tabulação das ocorrências mais frequentes nos tweets da conta
@PlanoFeminino, como será melhor explicado no próximo capítulo, encontram-se dentro do
escopo dos discursos sobre a mulher e estão, portanto, crivadas por diferentes matrizes
ideológicas, posto que não há, na atualidade, um discurso homogêneo sobre o tema e, além
disso, a conta selecionada lança mão desse discurso sobre o feminino para consolidar um
modelo de negócio.
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CAPÍTULO 3 –
@PlanoFeminino

A

HETEROGENEIDADE

DISCURSIVA

NA

CONTA

O evento TEDx São Paulo se insere na linha dos TEDx (derivado de TED-Technology,
Entertainment, Design), conferências que acontecem desde 1984 em diferentes partes do
mundo, com gravação em vídeo disponibilizada pelo Youtube e através de redes sociais
digitais. Trata-se de uma iniciativa da Fundação Sapling, com sede nos Estados Unidos, sem
fins lucrativos e com o objetivo de divulgar “ideias que merecem ser disseminadas” (TED,
2015). Já participaram dos TEDx os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e seu
vice-presidente Al Gore, o fundador da Microsoft (Bill Gates) e fundadores de empresas de
tecnologia, como a Google, artistas, como Bono Vox, além de uma série de personalidades
premiadas internacionalmente (a exemplo dos ganhadores do Prêmio Nobel), entre outros.
No Brasil, o primeiro evento aconteceu em 2009, na cidade de São Paulo, com o tema
"O que o Brasil tem a oferecer ao mundo hoje?", reunindo trinta conferencistas, entre eles o
pesquisador Ronaldo Lemos (Direito Autoral na Internet), a artista Regina Casé e a educadora
Adozinda Kuhlmann (Dona Adozinda), de 92 anos.
Em 2015, aconteceu em 28 de maio, no MASP (Museu de Arte de São Paulo), o TEDx
São Paulo Women, que reuniu 19 mulheres12 com o objetivo de divulgar o pensamento de
“mulheres inspiradoras, que têm ideias, histórias e aprendizados que merecem ser
espalhados”13.
O evento foi divulgado através do Twitter (@TEDxSaoPaulo) com uma intensa
participação: 1.014 tweets em aproximadamente oito horas de evento, reunindo cerca de 100
contas diferentes. Como já foi mencionado, os TED são conferências que reúnem
especialistas em determinado assunto e tem por principal característica realizar a transmissão
do evento ao vivo, pela internet, e manter os vídeos disponibilizados através da plataforma
YouTube. O tema do TEDx São Paulo Women, por contemplar as questões de gênero e por
incluir uma discussão simultânea através do Twitter, tornou-se o mais indicado, naquele
momento, para a análise pretendida nesta dissertação.
12

As conferencistas foram: Nélida Piñon, Helena Margarido, Denise Damiani, Ana Fontes, Juliana de Faria,
Diane Lima, Alexandra Baldeh Loras, Fernanda Cabral, Lina Maria Useche Kempf, Tatiane Lobato, Carla
Pernambuco, Vânia Castanheira, Maria Dalva Oliveira Rolim, Neide dos Santos Silva. Realizaram apresentações
musicais: Paola Antonini, Lica Cecato, Nina Fernandes, Lu Zogbi e Clarice Chwartzmann. A apresentação das
participantes está disponível em: <https://www.sympla.com.br/tedxsaopaulowomen__33378>. Acesso em
janeiro de 2016.
13
Como indica o site do evento, disponível em: <https://www.sympla.com.br/tedxsaopaulowomen__33378 >.
Acesso em janeiro de 2016.
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As conferencistas escolhidas apresentam larga experiência na discussão das questões
de gênero e do papel da mulher na sociedade, incluindo administradores, gestoras de mídia,
chef de cozinha, publicitárias, designer, jornalista, advogada, arquiteta, mulheres empresárias
e empreendedoras, representantes, portanto, dos discursos de diversos grupos e associações de
mulheres brasileiras.
O público do evento se constitui, principalmente, por pessoas direta ou indiretamente
ligadas às questões da mulher, como pode ser verificado nos tweets que constituem o corpus
da pesquisa, indicando condições de produção dos textos dos tweets integrados à pauta das
conferências. Tal fato qualifica a amostra, na medida em que evita a interferência de
internautas que não estão interessados ou envolvidos de fato com os temas apresentados e que
visam apenas a desestabilização do debate.
A metodologia empregada para a análise da discussão travada no Twitter e os
processos de construção de sentido utilizou ferramentas específicas para a pesquisa em redes
sociais, com a finalidade de constituir o corpus da pesquisa, mais precisamente o NodexXL e
o Twitter Advanced Search, e a Análise de Discurso de linha francesa, como referencial para a
análise dos dados.
O acompanhamento da discussão no Twitter ocorreu no dia 28 de maio de 2015, com a
captura de todos os tweets através do software NodeXL, específico para a análise de redes
sociais14 e constiuem-se no corpus da pesquisa.
A análise dos dados (Anexo I) mostrou que uma das contas com maior participação foi
a @PlanoFeminino15, criada em 2009, que possui 5.945 seguidores, segue 2.054 contas e já
publicou 4.836 tweets16, e tem por objetivo discutir o papel da mulher na sociedade
contemporânea.
Os tweets da @PlanoFeminino sobre o evento encontram-se no Apêndice I, e foram
coletados através do mecanismo de pesquisa Twitter Advanced Search, que permite a busca
através de operadores booleanos17 e possibilita a localização dos tweets desejados:
[@PlanoFeminino]+[TEDxSaoPauloWoman]+[28 de maio de 2015]. A coleta retornou 69
tweets, dos quais foram selecionados 08 (oito) para a análise. Os segmentos discursivos que

14

Os dados Capturados pelo NodeXL encontram-se no Apêncice I, na forma reduzida da Tabela de Excel gerada
pelo software.
15
Disponível em: < https://twitter.com/planofeminino>. Acesso em janeiro de 2016.
16
Dados de 12 de janeiro de 2015.
17
Operadores booleanos são palavras que definem a combinação de termos ou expressões numa pesquisa. Ex.:
os termos “e” e “ou” servem, respectivamente, para que o sistema busque “com todas as palavras” e “com
qualquer uma das palavras” aquilo que se pesquisa. Fonte: http://www.dbd.puc-rio.br/wordpress/?p=116. Acesso
em maio de 2016.
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constituem a amostra foram escolhidos a partir da categorização dos 69 tweets da conta
@PlanoFeminino, conforme Tabela1.

Tabela 1 – Categorização dos 69 tweets da conta @PlanoFeminino
Categoria

Número de Ocorrências

Sobre o Evento

27

Gênero/Empoderamento da Mulher

12

Mudança/Transformação

9

Educação

7

Assédio

6

Raça

3

Amor/Felicidade

2

Atividade Física

2

Não Categorizáveis

1

Total

69

Fonte: Elaboração própria.

A categoria mais frequente foi “Sobre o Evento”, que reúne 27 tweets que contém
informações acerca das atividades em andamento, como é o caso de:

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Agora no palco, Fernanda Cabral, fundadora do Imagina vc e Imagina na Copa.
#TEDxSaoPaulo
0 retweet2 curtiram
Responder
Retweetar

Curtir

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Agora Nina Fernandes canta "stay with me" de Sam Smith, interpretação
emocionante! #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
0 retweet1 curtiu
Responder
Retweetar

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Denise Damiani fala sobre educação financeira. #TEDXSaoPaulo
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Os tweets dessa categoria foram eliminados da amostra por funcionarem apenas como
marcadores organizadores do evento, narrando os acontecimentos e balizando os internautas
acerca da sequência das palestras e apresentações musicais.
Das outras quatro categorias mais frequentes – Gênero/Empodermento da Mulher (12
tweets), que aglutinou também os tweets que tratam do empreendedorismo como forma de
empoderamento da mulher; Mudança/Transformação (9 tweets), que coloca a mulher como
vetor de transformação tanto no âmbito micro (sua vida) quanto no macrossocial (o mundo);
Educação (7 tweets), que destaca a importância da educação e o papel da mulher nesse
processo; Assédio (6 tweets), que destaca a necessidade de discutir o assunto, foram
selecionados oito segmentos discursivos (tweets), dois de cada categoria, como mostra a
Tabela 2. Os SDs foram intencionalmente escolhidos em função da maior amplitude de
análise, uma vez que podem ser considerados os mais representativos de suas categorias.

Tabela 2 – Segmentos Discursivos (tweets) da conta @PlanoFeminino selecionados
para a amostra
Categoria 1 – Mudança/Transformação
SD1

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"As pessoas transformam. As decisões individuais são muito
importantes." Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
0 retweet1 curtiu
Responder

SD2

(Fernanda Cabral)
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda"
Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
3 retweets4 curtiram
Responder
Retweetar

(Fernanda Cabral)

Categoria 2 – Gênero/Empoderamento da Mulher
SD3

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Ouvi "seu curriculum é maravilhoso, mas você não vai ter a
promoção porque você é mulher" e eu me senti culpada!"
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
3 retweets2 curtiram

(Ana Lúcia Fontes)

SD4

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Eu acredito que as mulheres podem dominar o mundo, mas
mais que isso, acredito que as mulheres podem melhorar o mundo"
#TEDxSaoPaulo
2 retweets1 curtiu
Responder
Retweetar

(Ana Lúcia Fontes)
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Categoria 3 – Assédio
SD5

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Então falar sobre assédio é patrulhamento do politicamente
correto? Aí eu criei o Chega de FiuFiu sozinha." Juliana de Faria
#TEDxSaoPaulo
1 retweet3 curtiram
Responder
etaris

SD6

(Juliana de Faria)
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Tem outras pessoas que também acham super importante
discutir sobre essa questão do assédio. Eu não sou louca!"
#TEDXSaoPaulo
0 retweet3 curtiram
Responder
is

(Juliana de Faria)

Categoria 4 – Educação
SD7

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"As pessoas aprendem o que elas vivem, e a gente educa pelo
exemplo. Eu acredito nisso!" Carla Pernambuco #TEDxWomen
#TEDxSãoPaulo
2 retweets2 curtiram
Responder
Retweetar

(Carla Pernambuco)

SD8

ur t

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Se a gente ajuda a abrir o diálogo com quem está próximo, o
diálogo maior também vai acontecer" Denise Damiani
#TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
1 retweet2 curtiram
Responder

(Denise Damiani)
Fonte: Elaboração própria.

Menos frequentes, as categorias Raça (3 tweets), Amor (2 tweets), Atividade Física (2
tweets) e Não-categorizáveis (1 tweet), não integraram o conjunto de segmentos discursivos a
serem analisados, entretanto, cabe apresentar exemplos característicos de cada uma delas:

Raça
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe
como a cor do cabelo" - @alexandra_loras, que foi aplaudida …

Amor/Felicidade
"Eu achei felicidade nos 350 filhos dessa comunidade" Neide dos Santos
#TEDxSaoPaulo

Atividade Física
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
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Dava qualquer desculpa para não ir à academia. Hoje vou seis vezes por semana.

Vânia #planodeverao Castanheira

#TEDxSaoPaulo

1 retweet1 curtiu
Responder

Não-categorizável
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Para tornar-se doador universal de medula óssea, cadastre-se no
ameo.org.br #TEDXSaoPaulo
http://

2 retweets1 curtiu

3.1 Categoria 1 – Mudança/Transformação
Considerando o objetivo geral desta pesquisa, que consiste em analisar as formas de
heterogeneidade discursiva no Twitter, e levando em consideração o uso das apropriações
tecnológicas da rede social digital, observe-se os dois primeiros tweets a serem analisados
(SD1 e SD2) na Categoria 1 – Mudança/Transformação:

SD1
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"As pessoas transformam. As decisões individuais são muito importantes." Fernanda
Cabral #TEDxSaoPaulo
0 retweet1 curtiu
Responder
(Fernanda Cabral)

SD2
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda" Fernanda Cabral
#TEDxSaoPaulo
3 retweets4 curtiram
Responder
Retweetar
(Fernanda Cabral)

O primeiro segmento discursivo, publicado no Twitter pela conta @PlanoFeminino
em 28 de maio de 2015, trata-se de um trecho transcrito da fala de Fernanda Cabral proferida
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em sua palestra “Imagina você”18, no TEDx São Paulo Woman. Na palestra, Fernanda Cabral
expõe os motivos pelos quais resolveu criar, juntamente com algumas pessoas, o projeto
“Imagina na Copa”, cuja filosofia é a mudança, a transformação, a inversão de um
sentimento negativo para um positivo a partir da mobilização de jovens. Fernanda Cabral
constantemente fala em uma “mudança de olhar” tanto na vida pessoal quanto profissional, e
a partir de tais experiências de vida ela convida outras mulheres a refletirem sobre a tomada
de atitudes que transformem a sociedade num lugar melhor.
Baseando-se nos postulados de Authier-Revuz (1990), para quem todo discurso é
heterogêneo, já que “constitutivamente, no sujeito e no seu discurso está o Outro”
(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 29), no SD1 a colocação da frase em terceira pessoa
caracteriza a inserção de “mais de uma voz” à mesma causa, uma vez que insere todos num
mesmo contexto de ação coletiva. Nesse sentido, há não somente a presença de um “nós” que
é perceptível no fio discursivo, quando se profere “as pessoas transformam”, mas, também, a
produção de um efeito de sentido resultante do fato de se considerar que todos os sujeitos da
sociedade podem ser agentes transformadores.
Em SD2, discurso também proferido pela palestrante Fernanda Cabral e
compartilhado no Twitter pela conta @PlanoFeminino, o enfoque é direcionado para um
sujeito (não especificado), mas que traz a ideia de “nós”, quando se usa o pronome de
tratamento “você”, cujo uso, em SD2, serve para criar envolvimento com o público, com
vistas a indicar, posteriormente, que é a partir da ação individual que o mundo pode mudar.
Em ambos os segmentos discursivos, SD1 e SD2, os verbos que indicam ação, “transformar”
e “mudar”, produzem, pois, efeitos de sentido referentes à intervenção popular.
Os verbos “mudar” e “transformar”, que significam, respectivamente, “sair de
condição, estado natural ou daquele em que se encontrava” e “tomar nova feição ou caráter;
passar dum estado ou condição a (outro)” (HOUAISS, 2009), e que podem ser considerados
sinônimos, são utilizados pela palestrante Fernanda Cabral como conceitos base em sua fala.
O foco de sua fala durante a palestra consiste em motivar as pessoas a realizarem ações
voltadas à colaboração de projetos que visem o bem comum, como se pode observar abaixo:
[...]imagina mais pessoas colaborando e abraçando a diversidade. Imagina
mais projetos construídos visando o bem comum. Imagina mais mão na
massa ao invés de apontar o que não funciona [...] (CABRAL, 2015)19.
18

Link do vídeo para acessar a palestra proferida por Fernanda Cabral, disponível
https://www.youtube.com/watch?v=lFOk_rOJY38.
19
Transcrição de trecho de vídeo apresentado pela palestrante Fernanda Cabral. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=lFOk_rOJY38>. Acesso em: janeiro de 2015.
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em:

É possível notar uma formação discursiva heterogênea, posto que há uma relação
interdiscursiva com o discurso que fundamenta o projeto ‘Imagina Você’, um discurso
persuasivo que interpela os sujeitos a se transformarem para o bem da sociedade, e o discurso
motivador, funcionando como uma espécie de autoajuda na medida que busca incutir nas
pessoas a ideia do que pode transformar a sociedade, que se dá pela “ação” e participação em
projetos, ao invés de apenas observar o que não funciona. Nesse aspecto, SD1 e SD2
possuem uma relação dialógica entre discursos, ficando evidenciada, assim, a não
neutralidade do discurso.
Partindo-se do ponto de vista do sujeito que faz uso das palavras do outro, neste caso,
da conta @PlanoFeminino, que publicou no Twitter a fala da palestrante Fernanda Cabral,
isto é, lançando um olhar não somente à constituição do discurso em si que foi proferido (que
mostra-se de natureza heterogênea), mas também ao sujeito que faz uso deste discurso, é
possível demarcar características da heterogeneidade mostrada: nos casos de SD1 e SD2,
caracteriza-se por meio de discurso direto, na medida em que a conta @PlanoFeminino se
apresenta como “porta-voz” do discurso da palestrante Fernanda Cabral.
Nesta conjuntura, tanto em SD1 quanto em SD2, a conta @PlanoFeminino faz uso da
fala da Fernanda Cabral empregando aspas e, desse maneira, deixa transparecer a autora da
fala, quando logo em seguida revela o seu nome. O uso de aspas que não seja para ressaltar
uma única palavra ou apenas alguns termos de um discurso acaba por circunscrever o outro
no fio do discurso, sem ausentar ele de sua autoria.
No Twitter, alguns mecanismos de interação são utilizados pelas pessoas para
compartilhar informações, como o uso de menção a outro usuário (que se dá por meio do
sinal “@” seguido do nome do usuário), hashtag e retuite (retweet). Partindo do ponto de
vista da heterogeneidade discursiva, estes mecanismos funcionariam como formas de
demarcar o outro, só que no ambiente virtual. Em SD1 e SD2 não foi utilizado pela conta
@PlanoFeminino o recurso de “menção” além do feito em relação ao nome da palestrante,
que foi escrito no texto do tweet, porém foi utilizada a hashtag #TEDxSaoPaulo.

3.2 Categoria 2 – Gênero/Empoderamento da Mulher
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Todas as possibilidades de interação que os internautas criam/fazem uso no Twitter
possibilitam, no emergir de efeitos de sentidos dos discursos propagados, a identificação de
marcas da heterogeneidade discursiva, uma vez que além das conversações entre
interlocutores (quando o @usuárioA menciona ou comenta o tweet de um @usuárioB e viceversa), há a presença da heterogeneidade fundante dos discursos, isto é, a heterogeneidade
constitutiva, que pode ser identificada tanto pelas condições de produção do discurso quanto
pela posição que o sujeito assume diante de tais dizeres. Observe o caso de SD3:

SD3
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Ouvi "seu curriculum é maravilhoso, mas você não vai ter a promoção porque você
é mulher" e eu me senti culpada!" #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
3 retweets2 curtiram

(Ana Lúcia Fontes)

Em SD3 tem-se um tweet postado pela conta @Planofeminino referente à palestra de
Ana Lúcia Fontes. Na fala original da Ana Lúcia, consta “[...] nossa, seu currículo é
fantástico, é igual à vaga. E olhou pra minha cara e falou: ‘pena que você é mulher’”

20

(transcrição da autora). Comparando o discurso proferido pela Ana Lúcia no TEDx São
Paulo e o postado no Twitter pela conta @Planofeminino, observa-se uma reconstituição dos
dizeres. O discurso, nesse caso, toma a forma de uma heterogeneidade mostrada (e marcada),
uma vez que é trazido para o Twitter por meio de aspas.
Embora o texto do tweet não seja exatamente da forma como foi proferido pela
palestrante no evento, o uso de aspas por parte da conta @Planofeminino veio a ressaltar que
se trata de um discurso outro e a demarcar essa alteridade por meio do uso das hashtags
“#TEDxSãoPaulo” e “ #TEDxWomen”, que revelam qual a fonte do dizer de SD3 aos
internautas, a saber, uma palestra do TEDx São Paulo Women. O uso de hashtags, no
contexto da comunicação em rede social digital, é, pois, um dos mecanismos utilizados pelos
internautas para demarcar o contexto ao qual um post se refere e para promover interação a
respeito do assunto.
O uso das hashtags “#TEDxSãoPaulo” e “#TEDxWomen” evidencia mais outra
função no tweet, a da formação discursiva da qual a conta @PlanoFeminino se associa. Nesse
sentido, tem-se a constituição de um sujeito (aqui entendido como a conta @Planofeminino)
20

Transcrição de trecho de vídeo apresentado pela palestrante Ana Lúcia Fontes. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=qVym1iwl6Y8>. Acesso em 25 de janeiro de 2016.
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que se identifica com a formação ideológica de cunho feminista, na medida em que, ao fazer
uso das palavras da palestrante Ana Fontes (e justamente do discurso que destaca um caso de
injustiça à mulher), toma para si esse mesmo discurso. Ou seja, o aspeamento das palavras
funciona não somente para demarcar o espaço do outro anunciando a fonte da informação,
mas para mostrar o posicionamento da conta @PlanoFeminino frente a tal tipo de discurso.
Fica latente no segmento “mas você não vai ter a promoção porque você é mulher"
uma formação discursiva dominante que se ancora numa formação ideológica patriarcal
(aquela que, no arcabouço de determinadas afirmações a respeito do papel da mulher na
sociedade, afirma que à mulher não convém o trabalho fora do lar). No microcontexto que o
tweet (SD3) apresenta, em “e eu me senti culpada” fica evidente um ato inconsciente que, de
certa maneira, faz com que o sujeito se assujeite à FD dominante, uma vez que se diz sentirse culpado (“[...] e eu me senti culpada”).
Ressalta-se também que em SD3 há a presença de duas falas diferentes: (1) “mas
você não vai ter a promoção porque é mulher” e (2) “e eu me senti culpada”, que influenciam
na interpretação da posição do sujeito que profere o discurso. Num primeiro momento, em
SD3, a reação da autora do discurso aparentemente se identifica com a condição imposta em
(1), quando ela diz que se sentiu culpada pelo fato de ser mulher. Embora tal fala sugira que
ela se identifica com a ideologia patriarcal que fundamenta o dizer contido em (1), quando se
observa o macrocontexto do tweet, outros efeitos de sentidos afloram, pois é visto que no
restante de sua fala a autora defende as mulheres e as incentiva a trabalharem fora.
Observando o macrocontexto de SD3, isto é, as suas condições de produção, dois
aspectos se destacam: i) a palestrante, sujeito de SD3, é uma empreendedora, que atua na
primeira rede de apoio à empreendedora do Brasil, e fundou a Rede Mulher
Empreendedora21. Ana Lúcia segue uma missão de ajudar outras mulheres a empreender e a
desenvolverem seus negócios; ii) o contexto histórico ao qual se insere a fala de Ana Lúcia é
atual e compatível com os demais debates que proclamam e defendem os direitos das
mulheres atualmente. Sendo assim, o que não fica visível num tweet (talvez pela limitação
própria do Twitter no que diz respeito a postagem de textos) é esse contexto amplo em que o
discurso se ancora e nos permite identificar as posições do sujeito.
Prosseguindo com o macrocontexto do tweet (SD3), que pode ser observado (e é
ampliado) pelos internautas, o link ao qual ele remete, a saber, a palestra22 disponível no site

21

Mais informações em: https://www.sympla.com.br/tedxsaopaulowomen__33378. Acesso em 02/02/2016.
Palestra na íntegra. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qVym1iwl6Y8. Acesso em
02/02/2016.
22
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do Youtube, observa-se um sujeito que assume uma posição que se contra-identifica com a
FD dominante (de ideologia de ordem patriarcal, contida no segmento “mas você não vai ter
a promoção porque você é mulher”). Isso fica evidente por que no restante de seu discurso a
palestrante ressalta e reforça as qualidades das mulheres, sugerindo que elas possuem
capacidade para trabalhar fora, para empreender. Observe-se SD4:
SD4
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Eu acredito que as mulheres podem dominar o mundo, mas mais que isso, acredito
que as mulheres podem melhorar o mundo" #TEDxSaoPaulo
2 retweets1 curtiu
Responder
Retweetar

(Ana Lúcia Fontes)

Em SD4 tem-se o registro de um discurso do qual a conta @Planofeminino destaca as
palavras em que a palestrante Ana Lúcia se coloca firmemente a favor das mulheres, ao
reconhecer o poder da mulher e sua capacidade de contribuir para a melhoria da sociedade.
No tweet (SD4), é possível observar que o sujeito do discurso assume uma posição que se
contra identifica com a ideologia de ordem patriarcal. Pelo viés da AD, esse tipo de sujeito
configura-se num mau sujeito. A respeito disso, Pêcheux (1988) diz que o mau sujeito é
aquele que
“se volta” contra o sujeito universal por meio de uma “tomada de posição”
que consiste, desta vez, em uma separação (distanciamento, dúvida,
questionamento, contestação, revolta...) com respeito ao que o “sujeito
universal” lhe “dá a pensar”: luta contra a evidência ideológica, sobre o
terreno dessa evidência, evidência afetada pela negação, revertida ao seu
próprio terreno (PÊCHEUX, 1988, p. 215).

Se partirmos do ponto de vista da ideologia patriarcal, que por muito tempo
predominou na sociedade, observa-se uma posição de contra-identificação com tal tipo de
ideologia ao declarar que as mulheres têm poder. Mas, vale ressaltar que no contexto do
evento TEDx São Paulo Women o tipo de discurso predominante é moderno e engloba os
novos papéis assumidos pela mulher na sociedade atual (nesse ponto de vista, não há uma
contra-identificação, mas uma compatibilização com um tipo de ideologia que não é
patriarcal).
Em termos de empoderamento que, em síntese feita por Lisboa (2008, p. 2), é
considerado como o que “implica uma alteração radical dos processos e das estruturas que
reproduzem a posição da mulher como submissa”, observa-se em SD4 um discurso em que a
heterogeneidade se manifesta de dois modos: através da presença de uma formação
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discursiva atualizada, no sentido em que visa reforçar a capacidade de agir sobre a sociedade
que a mulher possui e, por conta disso, expõe uma não submissão à ideologia patriarcal; e
pela heterogeneidade mostrada, que se dá tanto pelo uso das aspas que a conta
@Planofeminino utiliza, e, desse modo, demarca o outro (a palestrante), conferindo-lhe a
autoria do discurso, quanto pela pressuposição, já que no discurso há uma voz que permite
pressupor que algo anteriormente foi negado.
A respeito da pressuposição, que configura um tipo de heterogeneidade mostrada,
vale ressaltar que nem sempre a outra voz que nega algo (isto é, o posto) vem expressa no fio
discursivo. No caso de SD4, o posto pode ser identificado como um já-dito que afirma que
‘as mulheres não podem dominar o mundo, que não podem melhorar o mundo’. Como
pressuposto de tal afirmativa, SD4 traz expressa uma ideia contrária a isso. No caso de SD4,
a pressuposição pode ser identificada como um já-dito que afirmaria o contrário, ou seja, que
‘as mulheres não podem dominar o mundo, que não podem melhorar o mundo’. Como
resposta a tal ideia subtendida, a autora de SD4 se posiciona de um modo que se identifica
com a ideologia do feminismo atual, que afirma que a mulher é um ser capaz.

3.3 Categoria 3 - Assédio
O quinto segmento discursivo (SD5) apresenta uma frase de Juliana de Faria:

SD5
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Então falar sobre assédio é patrulhamento do politicamente correto? Aí eu criei o
Chega de FiuFiu sozinha." Juliana de Faria #TEDxSaoPaulo
1 retweet3 curtiram

Considerando um dos recursos tecnológicos que as pessoas mais fazem uso no Twitter
de modo a destacar, informar, promover ou possibilitar um maior engajamento em suas
publicações observa-se, no SD5, o uso da hashtag “#TEDxSãoPaulo”. Seu uso, além de abrir
espaço para uma conversação direcionada, serve, num primeiro momento, de item
informativo, para situar os internautas sobre do que se trata o post.
Conforme já enunciado, Recuero (2014a, p. 110) diz que a hashtag “funciona como
uma etiqueta, que classifica a mensagem dentro de macrocontextos específicos”. Além do
macrocontexto que situa a hashtag numa espécie de listagem que se reúne à todas as outras do
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mesmo nome (isto é, reúne todos os tweets publicados na rede social que contenham a
determinada hashtag), destaca-se, em SD5, o contexto externo ao Twitter ao qual o post se
identifica. No caso específico aqui em análise, o tweet citado se refere à palestra de Juliana de
Faria, pronunciada no TEDx São Paulo, em maio de 2015. E, mais do que isso, o uso de tais
recursos tecnológicos possibilita-nos identificar formas de heterogeneidade discursiva,
mesmo que em textos curtos, como é o caso de um tweet.
Em SD5, o “outro” exterior a quem o texto se associa está explicitamente mostrado,
já que ao final dele contém o nome de sua autoria, a saber, Juliana de Faria. Esse tipo de
marcação visa localizar, no fio discursivo, o outro. É importante notar que o outro encontrase numa fala gravada num vídeo do evento, armazenado e distribuído por uma plataforma
externa, o YouTube. Na medida em que adentramos às condições de produção do discurso,
que, para o caso específico do tweet postado no microblog remete a uma fala proferida em
outro local, momento e contexto (palestra do TEDx), é possível identificar um tipo de
heterogeneidade mostrada; o que se depreende em SD5 é um tipo de discurso indireto, pois
embora a conta @PlanoFeminino tenha postado o texto no Twitter fazendo uso de aspas no
início e no final dele, (acrescentando, por último, o nome da palestrante), quando nos
reportamos à fala proferida na palestra, temos uma ordem diferente na colocação dos termos
por parte da palestrante, conforme é apresentado abaixo:

[...] recebi a resposta da minha editora, era uma frase assim: “não sei, Ju, eu
acho que isso é patrulhamento do politicamente correto”. Eu fiquei super
chateada. Eu chorei, nem ia falar isso, mas eu chorei na época. Por quê,
poxa, a gente falar sobre violência contra a mulher então era entendido
como patrulhamento? Beleza. Ainda bem que essa é a era da internet e a
gente pode criar um conteúdo próprio sem muito custo. Então decidi fazer a
Chega de Fiu Fiu por conta própria [...]. (DE FARIA, 2015) (transcrição da
autora)23.

É possível notar em SD5 que o discurso revela que a palestrante havia questionado a
alguém e obteve uma resposta, evidenciando a presença de um discurso do outro, ao qual ela
reage. Verifica-se, também, com base na fala da palestrante Juliana de Faria e no texto
compartilhado pela @Planofeminino no Twitter, tem-se, pois, um caso de discurso indireto,

23

Transcrição de trecho de vídeo apresentado pela palestrante Juliana de Faria. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=lFOk_rOJY38>. Acesso em: janeiro de 2016.
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já que o texto do tweet não é uma citação literal da fala da Juliana. O uso das aspas no tweet
apresentado, então, atua em SD5 de forma a mostrar qual a fonte do discurso.
No que diz respeito ao discurso em si, que compõe o tweet aqui em análise, a saber:
“Então falar sobre assédio é patrulhamento do politicamente correto? Aí eu criei o Chega
de Fiu Fiu sozinha. Juliana de Faria #TEDxSaoPaulo”, observa-se, ainda, uma relação
dialógica entre discursos. Nota-se, neste tweet, um tipo de discurso que remete ao discurso
feminista, ao se mostrar contra o ‘assédio’. Nesse sentido, vale ressaltar que a Chega de Fiu
Fiu, citada no tweet, se trata de uma campanha que visa combater o assédio sexual à mulher.
O uso dos termos ‘patrulhamento do politicamente correto’ demonstra, nesse contexto, uma
posição-sujeito tanto da palestrante Juliana de Faria quanto da conta @Planofeminino, já que
se colocam contra um tipo de atitude da sociedade que não leve em consideração a discussão
sobre assédio sexual.
Ressaltando que o TEDx São Paulo de maio de 2015 teve como principal objetivo
levar ao público histórias de mulheres inspiradoras por meio de palestras curtas, os tweets
coletados durante o dia do evento são compostos, em sua maioria, por textos nos quais os
internautas compartilham frases que, para eles, se destacam dentre as demais sobre o assunto
feminismo, num cenário cuja discussão sobre a questão de gênero (igualdade de gênero,
direitos das mulheres, conquistas femininas, etc.) é um tema atual e polêmico na sociedade.
Não obstante, aproveitando-se deste “cenário” de conversação sobre um tema tão pertinente,
os internautas deixam escapar sentidos por meio de seus discursos.
E, embora no Twitter seja possível apenas a publicação de textos curtos, (limite de
140 caracteres por postagem), esses microtextos, ou, melhor dizendo, tweets, geralmente vêm
acompanhados de outros elementos que conduzem o leitor a outros espaços, a exemplo do
uso de links (que remete o leitor ao site de origem de uma determinada informação), de
hashtags (como já enunciado no capítulo 2), de vídeos e de imagens que complementam e
contextualizam o conteúdo expresso no tweet. Tudo isso demonstra que, no mundo atual,
onde os avanços tecnológicos têm adentrado aos lares e oferecido uma gama de opções de
conexão e de troca de informações entre pessoas, os internautas criam estratégias que
aumentam as possibilidades de interação com pessoas de qualquer lugar de modo dinâmico e
fluido.
Em SD6, mais um discurso cujo tema principal recai sobre a questão do assédio, em
que se observa a marca de uma heterogeneidade mostrada sob a forma de negação:
SD6
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
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"Tem outras pessoas que também acham super importante discutir sobre essa questão
do assédio. Eu não sou louca!" #TEDXSaoPaulo
0 retweet3 curtiram
Responder
is

(Juliana de Faria)

Baseando-se na fala de Ducrot, Maingueneau (1993) diz que
a enunciação da maior parte dos enunciados negativos é analisável como
encenação do choque entre duas atitudes antagônicas, atribuídas a dois
“enunciadores” diferentes: o primeiro personagem assume o ponto de vista
rejeitado e o segundo, a rejeição deste ponto de vista (MAINGUENEAU,
1993, p. 80).

A negação se trata, pois, de uma manifestação discursiva que se coloca contrária a
uma informação anterior. Convém destacar que o que vem expresso no fio discursivo antes
dessa manifestação discursiva pode ser uma informação afirmativa dada ou implícita; no
caso de SD6, na primeira oração, subtende-se que por trás do dito “tem outras pessoas que
também acham super importante discutir sobre essa questão do assédio”, há um tipo de
discurso anterior (implícito) que diz haver pessoas que não acham importante a discussão
sobre o assédio. Nesse caso, a primeira oração de SD6 apresenta-se como uma refutação a
uma afirmativa não explícita e se trata, portanto, de uma negação polêmica.
A segunda oração, especificamente o trecho em que há a afirmação “eu não sou
louca”, se trata de uma negação descritiva, que, ao mesmo tempo em que complementa, nega
a afirmativa implícita que fundamenta o que foi dito anteriormente no fio discursivo de SD6.
Ducrot (1987, p. 204) considera esse tipo de negação como um derivado delocutivo da
negação polêmica porque justifica a “posição do locutor no diálogo cristalizado subjacente à
negação polêmica”. Em SD6, fica evidente que o segmento discursivo “eu não sou louca”
deriva da negação polêmica anterior, como uma resposta negativa ao fundamento da negação
polêmica da oração anterior.
3.4 Categoria 4 – Educação

A categoria Educação, nesta pesquisa, foi uma das mais frequentes nos discursos
(re)produzidos no Twitter em relação às palestras no TEDx São Paulo Women pela
@Planofeminino. Observe SD7:
t
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SD7
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"As pessoas aprendem o que elas vivem, e a gente educa pelo exemplo. Eu acredito
nisso!" Carla Pernambuco #TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
2 retweets2 curtiram

Respon der

Retweetar

(Carla Pernambuco)

O tweet acima foi publicado pela conta @PlanoFeminino e traz o discurso referente à
palestra de Carla Pernambuco por meio do uso de aspas no início e no final, fazendo
referência à palestrante ao final. No dado contexto específico do Twitter, o uso das hashtags
que sinalizam o nome do evento demarca o contexto amplo ao qual o tweet se refere.
Observa-se, ainda, a nível sintático, que o discurso vem apresentado por meio de aspas sem
que haja aspeamento de palavras específicas (um ou alguns termos) no nível intradiscursivo,
o que demonstra que o locutor (neste caso, a conta @Planofeminino) faz uso integralmente
da palavra do outro (a saber, Carla Pernambuco), sem ironizar ou parafrasear seu discurso.
Em sua fala, Carla Pernambuco, que é empresária e cozinheira profissional, expõe as
dificuldades pelas quais passou para alcançar seus objetivos no ramo empresarial, mas
estende seus relatos pessoais para os obstáculos que outras mulheres enfrentam ou podem
enfrentar, incentivando-as a buscarem o aprendizado e a empreenderem. É interessante notar
que a conta @PlanoFeminino destaca, em seu tweet, justamente a frase que a palestrante fala
em educar pelo exemplo.
Ao mesmo tempo em que a autora do tweet engloba as mulheres presentes no evento
à capacidade de educar pelo exemplo, quando faz uso da locução pronominal ‘a gente’ em
seu discurso, ela também se coloca nesse mesmo contexto de fala, uma vez que a locução ‘a
gente’ remete a ‘nós’ (eu + alguém), que dá ideia de coletividade. Além disso, transparece no
entremeio de seu discurso uma dualidade no emprego do termo educar: em SD7, Carla
Pernambuco não se refere apenas à educação formal que é oferecida pelas instituições de
ensino, mas ao tipo de educação que se é buscada por cada profissional como forma de
crescimento pessoal, isto é, aquela que, construída por meio da experiência e da busca da
própria capacitação, gera um tipo de educação que pode ser repassada por meio do exemplo.
Quando se faz um contraponto assim entre sujeito e discurso, é possível observar,
também, como funcionam as condições de produção na medida em que analisamos o
discurso partindo do ponto de vista das condições históricas (em que momento o sujeito
profere seu dizer e a qual momento histórico ele se reporta) e ideológicas (qual a ideologia
dominante e qual a posição do sujeito). No caso de SD7, observa-se, com base em sua
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palestra completa, que Carla Pernambuco é empresária bem sucedida que incentiva as demais
mulheres a empreenderem nos dias de hoje. Neste sentido, seu discurso, portanto, é
compatível com a ideologia que permeia o evento TEDx São Paulo Women. Mas, vale
ressaltar que Carla Pernambuco é cozinheira profissional, o que, por si só, remete ao tipo de
profissão que sempre foi associada às mulheres.
Esse contraponto entre o discurso e a posição que o sujeito ocupa deixa escapar
efeitos de sentidos que se configuram contra a ideologia de ordem patriarcal, uma vez que
SD7 se trata de um discurso motivador, cujo objetivo essencial é o de levar as mulheres de
atualmente a crescerem profissionalmente (fato que não condiz com o tipo de ideologia
disseminada pelo patriarcalismo, que geralmente ditava que as mulheres basicamente
nasceram para ser mães, cuidarem do lar e dos filhos).
No campo da Educação, o percurso seguido pelas mulheres no Brasil, aos poucos, foi
se alterando graças à luta constante delas em prol de mais igualdade. O modelo de educação
que se ancorava num ensino voltado ao desenvolvimento da função doméstico-maternal, com
vistas a educar as mulheres para exercerem melhor seu papel de mãe e de dona de casa, bem
como a segregação sexual nas escolas foi sendo reformulado, dando espaço a “uma educação
que não diferencie conteúdos e práticas pedagógicas para homens e mulheres conforme
ideais masculinos e femininos hegemônicos” (ROSEMBERG, 2012, p. 339).
De certa maneira, isso fortaleceu ainda mais a luta das mulheres por uma educação
que não se restringisse apenas a abertura de mais espaço na educação para as mulheres, e
impulsionou a busca por capacitações para o mercado de trabalho. De acordo com
Rosemberg (2012, p. 353) “tem-se observado maior entrada de mulheres em carreiras
anteriormente “masculinas” que de homens em carreiras consideradas “femininas””.
Observe-se:
SD8
Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Se a gente ajuda a abrir o diálogo com quem está próximo, o diálogo maior também
vai acontecer" Denise Damiani #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
1 retweet2 curtiram
Responder

(Denise Damiani)

Denise Damiani é engenheira em Sistemas Digitais e desde cedo tem se interessado
pelos temas femininos, a exemplo de poder no universo corporativo. Em sua palestra “Por
que é tão difícil falar de dinheiro”, proferida no TEDx São Paulo Women, ela fala a respeito
de como lidar com dinheiro e de como o diálogo com o próximo é importante para
desenvolver a inteligência financeira. Em SD8, publicado no Twitter pela @PlanoFeminino
há um caso de heterogeneidade do tipo mostrada (marcada), já que se trata de uma
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reprodução de um trecho da fala de Damiani, proferida na palestra, que foi inserida na rede
social digital por meio do uso de aspas. Como o discurso reproduzido não foi modificado em
sua essência pela @PlanoFeminino, tem-se um caso de discurso direto.
Observa-se, também, uma relação dialógica entre o discurso motivador e o discurso
pedagógico, na medida em que os segmentos discursivos “se a gente ajudar [...]” e “[...] abrir
o diálogo com quem está próximo” exprime, respectivamente, as ideias tanto de apoio como
de instrução, que se evidenciam especialmente pelos termos ‘ajudar’ e ‘abrir o diálogo’. O
uso da locução pronominal ‘a gente’ expressa coletividade, demonstrando que a autora do
discurso se inclui no objetivo de diálogo com o próximo para o desenvolvimento da
inteligência financeira.
As análises dos oito segmentos discursivos indicam a presença de heterogeneidade
discursiva, tanto na forma constitutiva quanto mostrada (marcada e não marcada).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Twitter tem se constituído numa das principais ferramentas de comunicação no
ambiente da Web. Sua característica de distribuição de gêneros curtos vem suscitando estudos
que procurem ampliar a compreensão acerca das estratégias de construção e distribuição de
mensagens.
O evento TEDx São Paulo Women representou um acontecimento típico da sociedade
contemporânea, valendo-se de diferentes canais para divulgar seu conteúdo: conferências ao
vivo, transmissão por streaming de vídeo (em tempo real), armazenamento em plataforma de
compartilhamento de vídeos (YouTube) e emprego de redes sociais (em especial, o Facebook
e o Twitter).
Dentre os participantes que acompanharam a transmissão através do Twitter,
interagindo e postando comentários simultaneamente ao acontecimento, a conta
@PlanoFeminino foi a que apresentou maior destaque, considerando-se tanto a natureza da
organização que a mantém, quanto o número de tweets trocados durante o evento.
Dos 1.014 tweets capturados através do uso do software NodeXL, que constituem o
corpus da pesquisa, 69 pertencem a @PlanoFeminino, compondo, dessa forma, a amostra
investigada.
Diante de tal perspectiva, a presente dissertação teve por objetivo: analisar as formas
de heterogeneidade discursiva, buscando identificar como se dá a construção de sentidos do
discurso entre pessoas no Twitter.
Ao longo da pesquisa foi possível observar que, no caso da conta estudada,
@PlanoFeminino, a afinidade do público envolvido, motivado pelas discussões acerca de
questões de gênero e sobre o papel da mulher na sociedade, contribuiu significativamente para
que o diálogo fosse estabelecido de forma fluente, com a presença de marcadores (tais como
as hashtags) que, ao mesmo tempo que ampliavam o acesso a outros textos, conferiam
precisão aos comentários.
Também foi possível verificar que, por se tratar de uma troca de mensagens inseridas
num âmbito cujos discursos se encontram influenciados por diferentes vieses teóricos, a
presença de outros dizeres, do discurso do outro, indicou a ocorrência de heterogeneidade
discursiva constituinte e mostrada (marca e não marcada).
A heterogeneidade discursiva se manifestou nas quatro categorias estudadas:
“Gênero/Empoderamento da Mulher”,“Mudança/Transformação”, “Educação” e “Assédio”.
68

Precebe-se que a heterogeneidade mostrada, tanto em sua forma marcada quanto não-marcada
é predominante, aparecendo em todos os segmentos discursivos analisados. Já a
heterogeneidade constitutiva aparece mais claramente em um único segmento discursivo
(SD3).
A construção de sentidos no Twitter, portanto, perpassa a presença de outros
discursos, quer seja de forma implícita, ou seja, quando não aparece a marca da voz do outro,
ou explícita, quando se faz referência à presença de um outro no discurso.
Ficou evidente, nas análises, a presentificação de outros dizeres integrados à tessitura
textual do tweet, mesmo dentro do limite dos 140 caracteres, o que pode ser considerado
como um texto curto. A construção do tweet, pela própria necessidade de síntese, encontra
estratégias para ampliar o seu conteúdo, quer seja utizando ferramentas como links e
hashtags, quanto utilizando elementos da heterogeneidade discursiva.
Os tweets analisados, dentro dos limites que um estudo de caso pressupõe, permitem
indicar que a construção de sentidos no Twitter se vincula às formas de heterogeneidade
discursiva, tal como postula Authier-Revuz. Foi possível observar, também, como os
Aparelhos Ideológicos do Estado influenciam na posição do sujeito do discurso, em que se vê
o funcionamento da ideologia. No caso dos tweets analisados, observou-se como os sistemas
político e educacional serviram de pano de fundo para contextualizar os discursos das
palestrantes do TEDx São Paulo Women, em que os sujeitos se mostravam contra a ideologia
patriarcal. Uma série de outros aspectos, tais como, a discussão sobre o “outro”, o
interdiscurso, apresentam, aqui, apenas um primeiro fio a ser mais densamente deslindado ao
longo de uma vida de pesquisas.
Com base numa primeira observação do comportamento da rede social, especialmente
nas conexões estabelecidas entre atores (internautas), é cabível, no âmbito de uma pesquisa
futura, analisar as marcas da heterogeneidade discursiva com relação à heterogeneidade de
nodos (nós), uma vez que a conversação em rede social digital permite captar uma
multiplicidade de discursos que se interconectam e possibilitam a identificação de como
internautas trazem para seus discursos o discurso do outro.
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APÊNDICE I – Dados da movimentação no Twitter no dia do evento TEDx SãoPaulo Women, capturados através do software
NodeXL

Vertex 1

Relationship Tweet

rodrigopgoes

Tweet

Vamos?! #TEDxSaoPaulo

nelsonlemos
lorenafmilo

Tweet
Mentions

vivizostra

Mentions

celianunes_adm

Tweet

vannys

Mentions

helenamargarido

Mentions

#TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: LIVE on #Periscope: Jantar #TEDxsãopaulo https://t.co/QU8uNNymA6
Ter amiga phyna é isso: além de estilosa ainda é intelectual. Arrebenta @vanerodrigues #TedxSaoPaulo
https://t.co/SJEKc7xypD
Tb tenho minha historia inspiradora
à contar #TedxSãoPaulo além de inspirar continua no auge do acontecimento http://t.co/pcK0tyoCtC
RT @TEDxSaoPaulo: É amanhã o #TEDxSaoPaulo! Os ingressos estão esgotados mas será possível assistir online as
palestras pelo link http://t.…
RT @TEDxSaoPaulo: É amanhã o #TEDxSaoPaulo! Os ingressos estão esgotados mas será possível assistir online as
palestras pelo link http://t.…
#TEDxWomen #TEDxSãoPaulo #GBGWomen

gdgsorocaba
carolbassi

Tweet
Tweet

gisaaaaa
elusmezacasa
gikinhaferraz
poppermariana

Tweet
Mentions
Tweet
Tweet

rosa_toscano
renatasantos_89
srtabia
vovoalicebrecho
vovoalicebrecho

Mentions
Tweet
Mentions
Tweet
Tweet

É hoje! E será transmitido online a partir das 10h:... http://t.co/UsuiV7ahT1
#TEDxSaoPaulo #TEDxSP #TEDxWomen #unilever #in @ MASP - Avenida Paulista https://t.co/zT6RMYkdj4
Ahhhhh gente, pensa em uma pessoa feliz!!!! Obter conhecimento nunca é demais ❤ ❤ ❤ ❤ #TEDxsaopaulo…
https://t.co/TU6iTiWdp2
RT @carlapernambuco: A grande sabedoria não está em ensinar e sim,em aprender #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
Twitter marcando presença no TED #TEDxSaoPaulo #Twitter #FMalta http://t.co/zEtM4oLAPj
Hoje tem #TEDxSaoPaulo e eu to animadíssima com tantas mulheres maravilhosas!!
RT @TEDxSaoPaulo: É hoje! Logo terá início o #TEDxSaoPaulo e todos poderão acompanhar ao vivo pelo link
http://t.co/EVs3JJoJj2 http://t.co/…
#TEDxSaoPaulo Começou e vai até às 18:30! http://t.co/GyqmvvMVmN
RT @lilianeferrari: Elena Crescia organizadora do evento #tedxwomen #tedxsaopaulo #tedxsp https://t.co/Mjs9x18sMH
#tedxsaopaulo começou!!!! #chegadefiufiu
Começou!!!!!!!!!!!!!!
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cwestphal1995
mayconchrystian

Tweet
Tweet

penelophy
glemorais

Tweet
Tweet

micheleflores_
acemel

Mentions
Tweet

felipelefevre

Mentions

felipelefevre
livia_blablabla
livia_blablabla
maryannadias
nathiuria

Mentions
Tweet
Tweet
Mentions
Tweet

nathiuria

Mentions

springzord
cellosia
grazielatanaka

Tweet
Tweet
Tweet

soaresnana

Mentions

karenerodrigues

Mentions

belabordeaux
belca

Tweet
Tweet

#chegadefiufiu
Think Olga
#tedxsaopaulo
#tedxwomen http://t.co/9i79szwvni
Começando agora a transmissão ao vivo do #TEDxSaoPaulo =D http://t.co/VBvqdZvMAm
Tá rolando o stream do #TEDxSaoPaulo #TEDxSaoPauloWomen http://t.co/TdZxBw2baE
Chuvinha caindo lá fora, #TedxSaoPaulo no streaming, promoção de passagens pra Europa... cadê foco pra escrever 7
textos?
\e/ #TEDxSaoPaulo #TEDxSaoPauloWomen #TEDxWomen http://t.co/pujzm91aQX
Está começando TEDxSãoPaulo. Acompanhem pelo @livestream: http://t.co/XhpmnMQXrF
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
#TEDxSaoPaulo com live streaming gratuito em http://t.co/7lKS6uNh14
RT @FMaltaEventos: Use #TEDxSaoPaulo para enviar seus comentários. O @twitter em parceria com a
@FMaltaEventos dará asas as suas ideias htt…
RT @FMaltaEventos: Use #TEDxSaoPaulo para enviar seus comentários. O @twitter em parceria com a
@FMaltaEventos dará asas as suas ideias htt…
Assistindo! http://t.co/g4KREve6QT #TEDxSaoPaulo #TEDWomen
Arrepiei na primeira palestra #TEDxSaoPaulo #TEDWomen
RT @carlapernambuco: A grande sabedoria não está em ensinar e sim,em aprender #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
A moça tá me fazendo entender bitcoins, mas não tem, assim, muito carisma. #comolidar #TEDxSaoPaulo
RT @apysantos: "É sempre uma decisão...
Decisões de pessoas que fazem diferenças o tempo inteiro." Fernanda Cabral
#imaginavc #TEDxSaoPaulo
Streaming ao vivo do TEDxSãoPaulo #TEDx #TEDxSãoPaulo
http://t.co/hQvSVTpT3v
Obrigada tecnologia por ajudar as pobra que não tem ingresso e proporcionar esse livestream do #TEDxSaoPaulo
Tem livestream para o TEDx SãoPaulo http://t.co/EUSWTIJD78 #TEDxSaoPaulo
RT @CLAUDIAonline: Estamos no #TEDxSaoPaulo acompanhando de perto palestras com mulheres para lá de
inspiradoras! #tedxwomen
RT @PlanoFeminino: "Hoje no Brasil temos mais celulares que pessoas, e desses celulares, 50% são smartphones"
Helena Margarido #TEDxSaoPaulo
"Mulheres quando possuem um negócio que dá certo, ela ajuda a sua comunidade a trilhar o caminho do sucesso junto
com ela" #TEDxSãoPaulo
"Mulheres são 52% da população mundial. E mães da outra metade" Ana Fontes #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
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thapoli

Tweet

marildascamargo
mariacarol
sabrinahornos

Mentions
Tweet
Tweet

rafaella_gil

Mentions

rafaella_gil

Mentions

rafaella_gil

Mentions

luxiarox

Mentions

luxiarox

Mentions

luxiarox
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"As mulheres podem dominar o mundo? Sim, mas elas podem mais: elas podem melhorar o mundo!" - Ana Fontes
#TEDxSaoPaulo
Watch TEDxSãoPaulo on @livestream: http://t.co/MdXg7eSOVD
A internet oportuniza muita coisa boa. Evento ao vivo em SP. #TEDxSaoPaulo
Neide Vida Corrida, que mulher fantástica! Espetacular. Chorei #TEDxSaoPaulo
#TedxSaoPaulo
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
A palestra da Neide Santos, gente, que inspiração! #TEDxSaoPaulo
Começou o @TEDx com mulheres que não se acomodaram e têm muito a ensinar! #TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZU0S9tWBZl
"Mulheres empreendedoras de sucesso não investem em roupas ou sapatos, mas na comunidade, filhos e família..."
#TEDxSaoPaulo #sensacional
"Processo criativo é espaço de poder e a gente pode e deve ocupá-lo." #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Ouvi "seu curriculum é maravilhoso, mas você não vai ter a promoção porque você é mulher" e eu
me senti culpada!" #TEDx…
RT @trendinaliaBR: #TEDxSaoPaulo encontra-se neste momento como Assunto do Momento (9). Mais tendências
http://t.co/MffVmqH2oJ #trndnl http…
RT @trendinaliaBR: #TEDxSaoPaulo encontra-se neste momento como Assunto do Momento (9). Mais tendências
http://t.co/MffVmqH2oJ #trndnl http…
RT @trendinaliaBR: #TEDxSaoPaulo encontra-se neste momento como Assunto do Momento (9). Mais tendências
http://t.co/MffVmqH2oJ #trndnl http…
RT @PlanoFeminino: Preparação para o #TEDxSãoPaulo http://t.co/Xb82SmEvL9
RT @cmagnorrocha: Helena S. Margarido, do Instituto #BitCoin Brasil, fala sobre a quebra de paradigmas #TedxWomen
#TEDxSaoPaulo
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
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RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: É hoje! Logo terá início o #TEDxSaoPaulo e todos poderão acompanhar ao vivo pelo link
http://t.co/EVs3JJoJj2 http://t.co/…
RT @PlanoFeminino: "Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
RT @acasadelua: Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women
como speaker! Link http://t.co…
RT @acasadelua: Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women
como speaker! Link http://t.co…
#tedxsaopaulo tudo preparado http://t.co/fXXryszjKb
#tedxsaopaulo daqui a pouco começa!! http://t.co/PiDus5xPKA
Fã da Neide Santos!!!!! #tedxsaopaulo
RT @TEDxSaoPaulo: Diane Lima, diretora criativa do Instituto NoBrasil, fala sobre a capacidade de vencer obstáculos
#TEDxSaoPaulo http://t.…
"#TEDxSaoPaulo" shows up as trending topic in Brazil at rank 9
O #TEDxSaoPaulo tá incrível. Ainda mais com o celular desligado.
Chorando litros no #TEDxwoman #TEDxSaoPaulo
o #TEDxSaoPaulo tá rolando aqui ó: http://t.co/5yzuMMvN4j
DeboraBzBrandao Publicou : Bom dia! Momento de Leitura no #Metro
Venha para #TEDxSaoPaulo de taxi ou metro.
#TEDxWomen @… …
trendinaliaBR Publicou : TEDxSaoPaulo a primeira menção ao #TEDxSaoPaulo aparece na sua TL. Agora é Trending
Topic na Brasil! #trndnl ||| …
RT @PlanoFeminino: "Hoje no Brasil temos mais celulares que pessoas, e desses celulares, 50% são smartphones"
Helena Margarido #TEDxSaoPaulo
"O que é que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" Emocionante! Apaixonante! Neide dos Santos Silva
#TEDxSaoPaulo
Inspiração pura #TEDxSaoPaulo .
Amando o #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen ❤ � http://t.co/AbRbtZ7G5D
Streaming excelente do #TEDxSaoPaulo :P
RT @PlanoFeminino: "Empreender tem a ver com errar e aprender com os erros. Acredite, comece, todos podem
empreender" Lina Kempf #TEDxSaoPa…
TEDx São Paulo. MASP. Ideias que precisam ser multiplicadas! #TEDxSãoPaulo #TEDx #ideiasworthspreading
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https://t.co/f2J4tttMyL
RT @trendinaliaBR: #TEDxSaoPaulo encontra-se neste momento como Assunto do Momento (9). Mais tendências
http://t.co/MffVmqH2oJ #trndnl http…
RT @PlanoFeminino: "Pra empreender você não precisa começar grande, precisa ter o sonho grande" Tatiane Lobato
#TEDxSaoPaulo
#TEDxSaoPaulo
#TEDxSaoPaulo já já começa
#Tedxsaopaulo #inspiração#mulheres
#Tedxsaopaulo #anafontes #emoção #força #sonhoquepodem
#tedxsaopaulo #inspiração #emoçãoemcadahistoria #felizdeestaraqui
#TEDxSaoPaulo #aforçadamulher #historiasqueemocionam #começardenovo
#TEDxSaoPaulo agora ao vivo http://t.co/g6gUgv4aCr http://t.co/PQiBKsW5Il
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o
preconceito racial afeta sua vida…
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o
preconceito racial afeta sua vida…
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o
preconceito racial afeta sua vida…
RT @TEDxSaoPaulo: "77% dos jovens assassinados são negros. O racismo transversaliza qq condição social" @vanerodrigues #TEDxSaoPaulo http…
RT @TEDxSaoPaulo: "77% dos jovens assassinados são negros. O racismo transversaliza qq condição social" @vanerodrigues #TEDxSaoPaulo http…
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
#TEDxSaoPaulo ta sensacional!
Aprendendo sempre. #tedx #tedxsaopaulo http://t.co/sRMi6I5y6H
RT @PlanoFeminino: Juliana de Faria falando sobre o assédio sexual que as mulheres sofrem e o projeto Chega de
FiuFiu. #TEDxSaoPaulo http:/…
Tá rolando
http://t.co/ixqebhrg15
#TEDxSaoPaulo
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Valendo! #tedx #tedxwomen #tedxsaopaulo #event #love #job @ Museu De Arte De São Paulo https://t.co/h086PCDQ8R
❤ Bless us! #love #women #power #tedxwomen #tedxsaopaulo #tedx #event @ Museu De Arte De São Paulo
https://t.co/Smn78Z4kNc
Elena fofa sotaque goxtoso #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TEDxSãoPaulo #TEDxWoman Está SENSACIONAL!!!! veja ao vivo em: http://t.co/Dyq9uYxoDs #TED #TEDx
(pausa para o almoço agora)
#TEDxSaoPaulo http://t.co/3lXIB7W3Fo
Revista CLAUDIA on Instagram: “Agora, no #tedxsaopaulo, Juliana de Faria, ganhadora do Prêmio...
http://t.co/0zFWSQ4Tm2
RT @TEDxSaoPaulo: ahhhhh adoramos a sua mensagem @esabelacruz !! esperamos você dia 28 no MASP!
#TEDxSaoPaulo https://t.co/TrIkAWfz4z
RT @TEDxSaoPaulo: ahhhhh adoramos a sua mensagem @esabelacruz !! esperamos você dia 28 no MASP!
#TEDxSaoPaulo https://t.co/TrIkAWfz4z
RT @TEDxSaoPaulo: É hoje! Logo terá início o #TEDxSaoPaulo e todos poderão acompanhar ao vivo pelo link
http://t.co/EVs3JJoJj2 http://t.co/…
Helena S. Margarido, do Instituto #BitCoin Brasil, fala sobre a quebra de paradigmas #TedxWomen #TEDxSaoPaulo
RT @cmagnorrocha: Helena S. Margarido, do Instituto #BitCoin Brasil, fala sobre a quebra de paradigmas #TedxWomen
#TEDxSaoPaulo
#TEDxSaoPaulo http://t.co/f4rP8mCHMI
@ecrescia iniciando o próximo bloco do #TEDxSaoPaulo http://t.co/t8sFn3v4am
tem uma moça com uma voz incrível cantando no #TEDxSaoPaulo
#TEDxSaoPaulo com histórias emocionantes que tocam a alma! Parabéns ao projeto #TEDWomen2015 &lt;3
watch TEDxSãoPaulo on @livestream: http://t.co/76OGzkO4DT #ted #tedx #tedxsãopaulo
RT @TEDxSaoPaulo: You can watch all conferences #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo, in brazilian portuguese, through
live webstream: http://t.co/EVs3…
O @TwitterBrasil está no #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/ns4NIyMmzi
Feliz ter a AlphaGraphics apoiando o TEDxSãoPaulo, evento de maior inspiração do mundo. #TEDxSãoPaulo #TEDxSP
#TEDxWoman #alphagraphics
São decisões de pessoas que fazem a diferença. Confiar nas pessoas se paga e vale a pena. FernandaCabral
#TEDxSãoPaulo #TEDxSP #TEDxWoman
"Eu Acredito que as mulheres podem melhorar o mundo". Ana Fontes Rede mulher empreendedora #TEDxSãoPaulo
#TEDxSP #TEDxWoman #alphagraphics
"Processo criativo é espaço de poder. Vamos ocupa-lo". Diane Lima #TEDxWoman #TEDxSãoPaulo #TEDxSP
#alphagraphics
RT @abreurodrigo: Feliz ter a AlphaGraphics apoiando o TEDxSãoPaulo, evento de maior inspiração do mundo.
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#TEDxSãoPaulo #TEDxSP #TEDxWoman …
RT @TEDxSaoPaulo: Últimos ensaios para o TEDxSãoPaulo Women! Esperamos vocês amanhã, falta pouco!
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen http://t.co/iPz5…
Espia só o telão do #TEDxSãoPaulo #lavanderia #liçõesDeVovó http://t.co/PO6mTTWAho
RT @PlanoFeminino: "Segundo a ONU 30% da população mundial vive na periferia" Tatiane Lobato #TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: Tatiane Lobato fala sobre as percepções de oportunidades na periferia e conta sua história de
empreendedorismo #TEDxSaoPa…
RT @PlanoFeminino: "Pra empreender você não precisa começar grande, precisa ter o sonho grande" Tatiane Lobato
#TEDxSaoPaulo
RT @Jugdar: "Não precisa começar grande, é só ter o sonho grande" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
RT @Jugdar: "30% da população urbana vive na periferia. Essa população tem dinheiro para gastar e precisa de muita
coisa" #TEDxSaoPaulo #Th…
RT @aliceerrada: Ideias, histórias e aprendizados que merecem ser espalhados. Vem, lyndas: http://t.co/rNNrohJNcF
#TEDxSãoPaulo
Ideias, histórias e aprendizados que merecem ser espalhados. Vem, lyndas: http://t.co/rNNrohJNcF #TEDxSãoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Ouvi "seu curriculum é maravilhoso, mas você não vai ter a promoção porque você é mulher" e eu
me senti culpada!" #TEDx…
Ana Fontes emocionando aqui, que molier #TEDxSaoPaulo
"O que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" Neide Santos, idealizadora do projeto Vida Corrida
#TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "As pessoas aprendem o que elas vivem, e a gente educa pelo exemplo. Eu acredito nisso!" Carla
Pernambuco #TEDxWomen #TE…
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
RT @Jugdar: "Mulheres são assediadas rua. Mas pelo menos nos já estamos falando sobre isso" #chegadeFiuFiu
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #The…
RT @Jugdar: Parabéns para #chegadeFiuFiu apoiando mulheres e dando ferramentas para empoderamento.
#TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2…
RT @Jugdar: 83% não gostam de cantadas. 81% já deixaram de fazer algo. 90% já trocaram de roupa. 85% sofreram com
mão boba. #TEDxSaoPaulo #…
RT @Jugdar: 30mil jovens são assassinados por ano no Brasil. 77% são negros. #TEDxSaoPaulo #VanessaRodrigues
#TheSelfHunters
RT @Jugdar: "Ser tratada como uma criança branca me fez não perceber uma série de coisas" #TheSelfHunters
#TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #TheS…
Para quem deseja acompanhar o #TEDxSaoPaulo em tempo real: http://t.co/hY0TMWzMz7 …
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RT @TEDxSaoPaulo: "O amor para criar e construir, a força para mudar, a resistência para perseverar" @carlapernambuco #TEDxSaoPaulo #TED…
RT @TEDxSaoPaulo: "O amor para criar e construir, a força para mudar, a resistência para perseverar" @carlapernambuco #TEDxSaoPaulo #TED…
Cercada por mulheres que estão mudando o Brasil #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Getting inspired at #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @nadiapontes: Cercada por mulheres que estão mudando o Brasil #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Assista o #TEDxSãoPaulo no @livestream: http://t.co/Y1a3N3YbeV
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
Experiência maravilhosa!! ❤ #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
Gente, as pessoas deviam ser proibidas de ter essa voz antes de completar a maioridade. #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo
Carla Pernambuco. ❤ #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
A relação de traição x salarios nos casais. #meufigado #sexismo #machismo #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
"Dinheiro é só energia, mas carrega uma porção de sentimentos, emoções, dúvidas, energia", Denise Damiani
#TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
RT @acasadelua: Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women
como speaker! Link http://t.co…
RT @acasadelua: Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women
como speaker! Link http://t.co…
RT @PlanoFeminino: "As pessoas aprendem o que elas vivem, e a gente educa pelo exemplo. Eu acredito nisso!" Carla
Pernambuco #TEDxWomen #TE…
RT @PlanoFeminino: "Se a gente ajuda a abrir o diálogo com quem está próximo, o diálogo maior também vai
acontecer" Denise Damiani #TEDXSao…
David Arzel e Luc Bouveret no #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen Incriveis!
RT @TEDxSaoPaulo: Sign up for news from #TEDxSaoPaulo: http://t.co/5H485FgxsX
RT @TEDxSaoPaulo: A musicista Lica Cecato encanta o público ao começar sua palestra cantando sobre Cuba, América
e Brasil #TEDxSaoPaulo htt…
#TEDxSaoPaulo amazing. Muito legal participar deste evento!!!
Use #TEDxSaoPaulo para enviar seus comentários. O @twitter em parceria com a @FMaltaEventos dará asas as suas
ideias https://t.co/EazwZYu5cp
Depois de @fernandacmo do #ImaginenaCopa mais uma mulher inspiradora sobre ao palco do #TEDxSaoPaulo
https://t.co/F7AcI9u5D2
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Ana Fontes, professora da @FGV e @Insper , fala agora sobre mulheres empreendedoras no #TEDxSaoPaulo
Ana Fontes, professora da @FGV e @Insper , fala agora sobre mulheres empreendedoras no #TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: Diane Lima, diretora criativa do Instituto NoBrasil, fala sobre a capacidade de vencer obstáculos
#TEDxSaoPaulo http://t.…
Depois da palestra emocionante de Neide dos Santos, Laura Sobral discute o uso dos espaços públicos pela sociedade
#TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: "70% dos casais brigam por dinheiro" - Denise Damiane #TEDxSaoPauloWomen
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
#TEDxSaoPaulo @ MASP https://t.co/YA07bHi0se
@tedxsaopaulo está incrível! Painelistas com histórias lindas! Parabéns a todos os envolvidos
#tedxsaopaulo
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @PlanoFeminino: Quem falou que a gente não precisa desacelerar um pouco por algumas horas do dia? Precisa, sim e
isso é vida! #TEDxSaoPa…
#TEDxSaoPaulo salvando o dia cinza
#TEDxSaoPaulo falando do Twitter, e o Twitter falando do @TEDxSaoPaulo
RT @warzaw: #TEDxSaoPaulo falando do Twitter, e o Twitter falando do @TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: Começamos o último bloco c/ Vânia Castanheiras, do Minha Vida Comigo, que venceu o câncer e
fez mudanças profundas em sua…
http://t.co/TFRSdexaWD #TEDxSaoPaulo live!
RT @Belrrilla: http://t.co/TFRSdexaWD #TEDxSaoPaulo live!
RT @SenatoreMaira: Equipe #tedxsaopaulo http://t.co/mnM4lOWdST
RT @warzaw: #TEDxSaoPaulo falando do Twitter, e o Twitter falando do @TEDxSaoPaulo
RT @Jugdar: "Tudo se modifica a partir daquilo que se deseja conservar" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
RT @PlanoFeminino: Voltamos com Vânia Castanheira, do Minha Vida Comigo, que venceu o câncer e hj é inspiração
p/ muitas mulheres. #TEDxSao…
RT @PlanoFeminino: Quem falou que a gente não precisa desacelerar um pouco por algumas horas do dia? Precisa, sim e
isso é vida! #TEDxSaoPa…
RT @japenha_: Esse #TEDxSaoPaulo tá uma coisa tão maravilhosa. Que mulheres! Chorando de emoção no escritório
&lt;3
talvez eu tenha rido alto de uma mulher que disse que foi atropelada por um búfalo no #TEDxSaoPaulo
vem uma palestra sobre síndrome do impostor no #TEDxSaoPaulo e eu sou obrigada a usar esse gif:
https://t.co/rKjkY9Tsf4
RT @Jugdar: São tantos temas p cuidarmos: representatividade, assédio, finanças, filhos. Um #TEDxSaoPaulo não é
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suficiente #TEDWomen2015 #T…
dudedias

Replies to

@nessoila alá falando da síndrome de impostor no #TEDxSaoPaulo :)
RT @marianagoncalo: "Se a menina quer o cabelo solto, deixa o cabelo da menina no mundo" #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
Ótimo evento #TEDxSaoPaulo
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
de cama s/net, tentando ver o #TEDxSaoPaulo é: descobrir que Teodoro Sampaio era um historiador negro, e André
Rebouças, abolicionista. #sp
RT @Jugdar: "Me incomoda que nos meus círculos de discussões eu sou a única negra" a 'solidão' do negro classe médiaalta no Brasil. #TEDxS…
Estamos de olho no que está acontecendo no #TEDxSaoPaulo que reuniu várias mulheres feras. Tá acompanhando?
#TEDWomen
Que evento mais lindo!!
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#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TEDWomen
"Você faz com o que você tem, aquilo que você precisa"
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#TEDWomen #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
Desmaiada com a essa menina cantando no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TEDWomen
Amor eterno a Elena Crescia!!!
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen #TEDWomen2015
#partiu #comer #abacate #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #TEDxSaoPauloWomen
RT @PlanoFeminino: Depois de descobrir que SIM existiam muitos negros bem-sucedidos, apesar da sociedade não
mostrar e resolveu ser um dele…
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
Que mulher maravilhosa essa @carlapernambuco! Queria passar um dia inteiro grudada pra ouvir tudo q ela tem p falar
#TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
Acho maravilhoso saber que existe gente tão incrível nesse mundo tipo a @minhavidacomigo #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
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Tweet

trendinaliabr

Tweet
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Tweet
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RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
#girlpower #tedxsaopaulo #TEDxwomen
Melhor fala do dia a da Alexandra Loras #TEDxSaoPaulo #TEDxSaoPauloWomen #TEDWomen2015
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
RT @naotafacilprang: “O branco de hoje não é responsável pelo q os brancos do passado fizeram. Mas somos todos
responsáveis por fazer hoje …
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
RT @Jugdar: "Assédio é sim violência. A gente não vai mais aceitar. Vamos retomar a rua" #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015 #chega…
RT @PlanoFeminino: Para tornar-se doador universal de medula óssea, cadastre-se no http://t.co/RiJfg7S2Hr
#TEDXSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
RT @PlanoFeminino: O #Plano da @alexandra_loras é ver o negro ser representado nas novelas e na publicidade em
cargos de liderança. #TEDXSã…
RT @PlanoFeminino: O #Plano da @alexandra_loras é ver o negro ser representado nas novelas e na publicidade em
cargos de liderança. #TEDXSã…
#TEDxSaoPaulo encontra-se neste momento como Assunto do Momento (9). Mais tendências http://t.co/MffVmqH2oJ
#trndnl http://t.co/HyFDAbllHV
@TEDxSaoPaulo a primeira menção ao #TEDxSaoPaulo aparece na sua TL. Agora é Trending Topic na Brasil! #trndnl
129 usuários e 279 tweets (113 RTs) em 7 dias fez #TEDxSaoPaulo um Trending Topic em Brasil. #trndnl
162.715 pessoas poderiam ter olhado o #TEDxSaoPaulo entre a sua 1ª menção até o momento que tornou-se uma
Tendência. #trndnl
#Top3Apps for #TEDxSaoPaulo
Twitter for iPhone 61%
Twitter Web Client 19%
Twitter for Android 8%
The 3 most active users for #TEDxSaoPaulo were:
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@Jugdar (53 Tweets &amp; RTs)
@PlanoFeminino (27)
@TEDxSaoPaulo (15) — #trndnl
The 3 most active users for #TEDxSaoPaulo were:
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Tweet
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Tweet
Tweet
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@Jugdar (53 Tweets &amp; RTs)
@PlanoFeminino (27)
@TEDxSaoPaulo (15) — #trndnl
The 3 most active users for #TEDxSaoPaulo were:
@Jugdar (53 Tweets &amp; RTs)
@PlanoFeminino (27)
@TEDxSaoPaulo (15) — #trndnl
RT @trendinaliaBR: #TEDxSaoPaulo encontra-se neste momento como Assunto do Momento (9). Mais tendências
http://t.co/MffVmqH2oJ #trndnl http…
RT @trendinaliaBR: The 3 most active users for #TEDxSaoPaulo were:
@Jugdar (53 Tweets &amp; RTs)
@PlanoFeminino (27)
@TEDxSaoPaulo (15) — #trn…
#TEDxSaoPaulo #tedxwomen http://t.co/tmidV0BMS5
"Para eu ganhar não é necessário que outros percam. É possível que todos ganhem juntos." #tedxwomen #TEDxSaoPaulo
"se a menina quer deixar o cabelo solto, deixe o cabelo da menina no mundo." #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @ndauer: "É preciso ter coragem pra enfrentar as coisas da vida". #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
"O que vc está fazendo para mudar a vida de alguém?" Neide Santos #TEDxSaoPaulo #tedxwomen
Neide Santos mora no Capão Redondo, perdeu marido e filhos assassinados e tem uma ONG com crianças.
#TEDxSaoPaulo
RT @kellyzeu: "O que vc está fazendo para mudar a vida de alguém?" Neide Santos #TEDxSaoPaulo #tedxwomen
RT @kellyzeu: "se a menina quer deixar o cabelo solto, deixe o cabelo da menina no mundo." #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
http://t.co/8Bc3t7N6bF
tá rolando e tá bonito &lt;3
#TEDxSaoPaulo
Esse #TEDxSaoPaulo tá uma coisa tão maravilhosa. Que mulheres! Chorando de emoção no escritório &lt;3
RT @TEDxSaoPaulo: Os outros aprendizados: 4) desintoxicar sua vida 5) viver o presente, o aqui e o agora. "Qual
mudança vc vai começar hoje…
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RT @TEDxSaoPaulo: "70% dos casais brigam por dinheiro" - Denise Damiane #TEDxSaoPauloWomen
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Os homens que ganham menos do que a esposa traem em média 5 vezes mais": Denise Damiani
sobre finanças e cultura sexist…
Olho encheu de lagrimas com final da palestra da @ThinkOlga no #TEDxSaoPaulo ❤
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @fernandafontess: Olho encheu de lagrimas com final da palestra da @ThinkOlga no #TEDxSaoPaulo ❤
RT @ecrescia: TEDxSãoPaulo 28 de maio no MASP! Lote 1 até 8/5 - https://t.co/xFjq4XrLgA via @CatracaLivre
#TEDxSP #TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: É amanhã o #TEDxSaoPaulo! Os ingressos estão esgotados mas será possível assistir online as
palestras pelo link http://t.…
RT @TEDxSaoPaulo: Auditório do @maspmuseu neste instante #TedxWomen #TEDxSaoPaulo http://t.co/hJPIYJcgcK
RT @TEDxSaoPaulo: Auditório do @maspmuseu neste instante #TedxWomen #TEDxSaoPaulo http://t.co/hJPIYJcgcK
#TEDxSaoPaulo http://t.co/dxUwqbj347
RT @simonesenoni: #TEDxSaoPaulo http://t.co/dxUwqbj347
Impressionado com as histórias e experiências dessas mulheres. #TEDxSaoPaulo
RT @_carlossbarbosa: Impressionado com as histórias e experiências dessas mulheres. #TEDxSaoPaulo
RT @_carlossbarbosa: Impressionado com as histórias e experiências dessas mulheres. #TEDxSaoPaulo
Inspiração, empoderamento e ideias maravilhosas, tá foda! #TEDxSãoPaulo #TEDWomen2015
RT @exit_mari: Inspiração, empoderamento e ideias maravilhosas, tá foda! #TEDxSãoPaulo #TEDWomen2015
Manhã com muita chuva, café e trabalho. Tudo isso ao som dessas mulheres sensacionais!!! Parabéns aos organizadores!
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen
RT @gabihvillani: Manhã com muita chuva, café e trabalho. Tudo isso ao som dessas mulheres sensacionais!!! Parabéns
aos organizadores! #TED…
RT @lilianeferrari: "... Deixa o cabelo da menina no mundo" #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo
https://t.co/aexa3aMemB
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marianagoncalo
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Vai começar! #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: Palco e auditório prontos p/ receber palestrantes e público. #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
http://t.co/wuYVhK3qfB
RT @PlanoFeminino: Coincidência? Hoje o @TEDxSaoPaulo acontece aqui no @maspmuseu
#TEDxSãoPaulo
http://t.co/XmBTCFXwo7
RT @PlanoFeminino: Coincidência? Hoje o @TEDxSaoPaulo acontece aqui no @maspmuseu
#TEDxSãoPaulo
http://t.co/XmBTCFXwo7
RT @PlanoFeminino: Coincidência? Hoje o @TEDxSaoPaulo acontece aqui no @maspmuseu
#TEDxSãoPaulo
http://t.co/XmBTCFXwo7
RT @TEDxSaoPaulo: É hoje! Logo terá início o #TEDxSaoPaulo e todos poderão acompanhar ao vivo pelo link
http://t.co/EVs3JJoJj2 http://t.co/…
RT @PlanoFeminino: "Imaginar é o começo de tudo" #imaginavc #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Eu acredito que as mulheres podem dominar o mundo, mas mais que isso, acredito que as
mulheres podem melhorar o mundo" …
"É preciso ter coragem pra enfrentar as coisas da vida". #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
RT @apassarelli: Como parar o choro depois da apresentação da Neide? #TEDxSãoPaulo
RT @ecrescia: #TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
RT @ecrescia: #TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
RT @TEDxSaoPaulo: "Todos podem empreender e essa é uma ferramenta de inclusão econômica" - Lina Kempf, cofundadora da Aliança Empreendedor…
RT @PlanoFeminino: "Somos a 7a economia mundial mas estamos em 8o em desigualdade social" Lina Kempf
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
Abrir a mente de uma maneira maravilhosa, e se sentir profundamente inspirada. Isso é #TEDxSãoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: You can watch all conferences #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo, in brazilian portuguese, through
live webstream: http://t.co/EVs3…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @ndauer: Abrir a mente de uma maneira maravilhosa, e se sentir profundamente inspirada. Isso é #TEDxSãoPaulo
RT @ndauer: Abrir a mente de uma maneira maravilhosa, e se sentir profundamente inspirada. Isso é #TEDxSãoPaulo
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @PlanoFeminino: Neide e sua história de vida emocionante e inspiradora. #TEDxSaoPaulo http://t.co/YPNy8S1H6f
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"O que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" Chorei horrores com a Neide Santos #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen http://t.co/WJaNPe4oMO
"Se a menina quer o cabelo solto, deixa o cabelo da menina no mundo" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen
RT @marianagoncalo: "O que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" Chorei horrores com a Neide Santos
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen http:…
Abençoadas sejam essas pessoas que, ao final de cada conversa, nos deixam mais ricos. #TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: "Todos podem empreender e essa é uma ferramenta de inclusão econômica" - Lina Kempf, cofundadora da Aliança Empreendedor…
RT @ecrescia: #TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
RT @ecrescia: #TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
RT @PlanoFeminino: Acabou #TEDxSaoPaulo http://t.co/ALs7ZcgLmr
RT @Jugdar: Lina falando de empreendedorismo no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 . #TheSelfHunters
RT @PlanoFeminino: Lina Maria Kempf conta histórias de vida que mudaram através do empreendedorismo.
#TEDxSaoPaulo http://t.co/gQ6VGwCRfb
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
@esabelacruz Olá! Infelizmente estão esgotados, mas a trasmissão será feita em um telão no vão do Masp a partir das 9h
;) #TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: @FeministDialog @carla_k you can watch the entire #TEDxSaoPaulo conference (in portuguese)
through live webstream: http:/…
É amanhã! #TEDxSaoPaulo https://t.co/WJjS0oZ4o8
Hoje estarei falando do #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo, acompanhem @TEDxSP
RT @TEDxSaoPaulo: É hoje! Logo terá início o #TEDxSaoPaulo e todos poderão acompanhar ao vivo pelo link
http://t.co/EVs3JJoJj2 http://t.co/…
Incrível o primeiro bloco do #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo ❤
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
Adorei fazer o live tweeting do #TEDxSaoPauloWomen para o perfil do evento, que foi lindo. Obrigada, @ecrescia &lt;3
#TEDxSaoPaulo
@FeministDialog @carla_k you can watch the entire #TEDxSaoPaulo conference (in portuguese) through live
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webstream: http://t.co/EVs3JJoJj2
RT @TEDxSaoPaulo: @FeministDialog @carla_k you can watch the entire #TEDxSaoPaulo conference (in portuguese)
through live webstream: http:/…
@FeministDialog @carla_k you can watch the entire #TEDxSaoPaulo conference (in portuguese) through live
webstream: http://t.co/EVs3JJoJj2
28/05 acontece o TEDxSP. Vai rola um livestreaming que será publicado na pág Face: http://t.co/BVUVJb9AUB
#TEDxSaoPaulo
@Cayera Olá Caio! O link para assistir o #TEDxSaoPaulo é http://t.co/EVs3JJoJj2
Coincidência? Hoje o @TEDxSaoPaulo acontece aqui no @maspmuseu
#TEDxSãoPaulo http://t.co/XmBTCFXwo7
Auditório do @maspmuseu neste instante #TedxWomen #TEDxSaoPaulo http://t.co/hJPIYJcgcK
RT @PlanoFeminino: Neide e sua história de vida emocionante e inspiradora. #TEDxSaoPaulo http://t.co/YPNy8S1H6f
Grandes mudanças acontecem sim com pequenas coisas que fazemos! #tedxsaopaulo #tedxSP
A cidade é um processo. Faça parte dele, não fique só assistindo! #TEDxSaoPaulo #tedxSP
RT @BarbaraCanuto_: A cidade é um processo. Faça parte dele, não fique só assistindo! #TEDxSaoPaulo #tedxSP
Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women como speaker!
Link http://t.co/j3lxdejV1h
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o
preconceito racial afeta sua vida…
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o
preconceito racial afeta sua vida…
Agora, no palco do #TEDxSaoPaulo, Vanessa Rodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua
http://t.co/dSDRJ375x0
RT @acasadelua: Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women
como speaker! Link http://t.co…
No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o preconceito racial afeta
sua vida #TEDxSaoPaulo
Amanhã serei speaker no #TedxSaoPaulo Women, junto om um monte de mulher foda! Tem streaming. Assim que der,
publico aqui.
RT @acasadelua: Uma das fundadoras da Casa de Lua, @vanerodrigues, fala daqui a pouco no #TedXSaoPaulo Women
como speaker! Link http://t.co…
Vanessa Rodrigues, @vanerodrigues, idealizadora do Casa de Lua. #TEDxSaoPaulo
No palco, @vanerodrigues, uma das fundadoras da ONG feminista @acasadelua, conta como o preconceito racial afeta
sua vida #TEDxSaoPaulo
"77% dos jovens assassinados são negros. O racismo transversaliza qq condição social" - @vanerodrigues
#TEDxSaoPaulo http://t.co/avfesmSvxH
#TEDxSaoPaulo (@ Museu de Arte de São Paulo (MASP) in São Paulo, SP) https://t.co/hdgBnDiPe9
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RT @PlanoFeminino: "A minha causa de vida é ajudar empreendedores, e mais ainda, ajudar mulheres empreendedoras"
#TEDxSaoPaulo
Tô adorando a representatividade das mulheres da periferia neste evento #tedxsaopaulo #tedxwomen
Eu poderia ouvir o Luc Bouveret falar o dia inteiro. Fiquei numa paz agora... #TEDxSaoPauloWomen #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo
RT @biasouza: Tô adorando a representatividade das mulheres da periferia neste evento #tedxsaopaulo #tedxwomen
RT @biasouza: Tô adorando a representatividade das mulheres da periferia neste evento #tedxsaopaulo #tedxwomen
Nina Fernandes interpretando m#elasticheart da @Sia #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #TEDxSaoPauloWomen
http://t.co/FNQtd9pboa
RT @TEDxSaoPaulo: "70% dos casais brigam por dinheiro" - Denise Damiane #TEDxSaoPauloWomen
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @helionichioka: Um privilégio enorme!!!
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/5E0mk8VLB3
Hoje foi dia de #TEDxSãoPaulo e compartilhamos pra quem quiser conhecer um pouco mais das "ideias que merecem
ser... http://t.co/mZFAjD9DiV
RT @SenatoreMaira: Começou! #TEDxSãoPaulo #tx #TEDxWomen #soexcited #Empowerment
http://t.co/C4ogAlCXL1
RT @renatoguimaraes: Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, do Capão Redondo. Uma fala arrasadora no começo do
#TEDxSaoPaulo Women. http://…
RT @TEDxSaoPaulo: Os outros aprendizados: 4) desintoxicar sua vida 5) viver o presente, o aqui e o agora. "Qual
mudança vc vai começar hoje…
RT @TEDxSaoPaulo: Aprendizados que Vânia compartilha com a audiência: 1) cuidar da alimentação 2) se mexer 3)
recuperar a autoestima #TEDxS…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: A publicitária Fernanda Cabral emocionou a plateia falando como cada decisão nossa impacta o
todo. #TEDxSaoPaulo http://…
RT @CLAUDIAonline: A publicitária Fernanda Cabral emocionou a plateia falando como cada decisão nossa impacta o
todo. #TEDxSaoPaulo http://…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Somos nossas escolhas. Precisamos escolher e assumir o que escolhemos" - Carla Pernambuco
no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen
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RT @CLAUDIAonline: O Prêmio CLAUDIA apresenta o #TEDxSaoPaulo: somos parceiras desta edição! Acompanhe
ao vivo em http://t.co/O8Hpy7yQcv
RT @ThinkOlga: Vale a pena conhecer as palestrantes e seus projetos inspiradores e transformadores. #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: Para tornar-se doador universal de medula óssea, cadastre-se no http://t.co/RiJfg7S2Hr
#TEDXSaoPaulo
RT @marjoriecarlini: #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #girlspower http://t.co/YK757o9SuA
#theselfhunters no Tedx São Paulo!Fernanda Cabral abrindo! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"E se ao invés de reclamar, a gente se organizar para dar certo?" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #theselfhunters
#fernandacabral
"Quando a maioria opta por carro tem engarrafamento" A importância das decisões individuais. #TEDxSaoPaulo
#fernandacabral #theselfhunters
"São decisões de pessoas que fazem a diferença o tempo inteiro" #fernandacabral #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#theselfhunters
"Confiar se paga e vale muito a pena" #fernandacabral #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #theselfhunters
Desafios simples que geram ideias e impacto. Ideias? #fernandacabral #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#theselfhunters
Qual a importância d sair da posição de uma pessoa que está na sociedade para uma pessoa que faz a sociedade?
#theselfhunters #TEDxSaoPaulo
"A gente tem que se encantar pelas pessoas" #theselfhunters não poderiam concordar mais. #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo #fernandacabral
"Ainda precisamos de caminhos para a ação" #theselfhunters buscando caminhos no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Imagina mais mão na massa, mais confiança em si mesmo" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #theselfhunters
"Que ideias você tem reproduzido que você nem tem ideia de que não são suas?" #theselfhunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
Contexto de guerra causa separação. Pensamento coletiva maximiza resultados para o grupo. #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Se pensava que alguém perdia para você ganhar. Hoje já sabemos que trabalhando juntos podemos todos ganhar.
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
São tantos os protocolos (consensos) que já aceitamos. Mas ainda faltam outros. #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
@TEDxSaoPaulo vamos falar de criptografia? #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Falar de direito aplicado as tecnologias é mais difícil ainda" #bitcoin #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
#bitcoin ajudando o mundo a ser um só. Arrasou! #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#AnaFontes subido no palco do #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 ! #TheSelfHunters acompanhando.
"Porquê existe gente bondosa no mundo. E isso é maravilhoso." #TheSelfHunters #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
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Mulheres muito ahazantches no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 ! #TheSelfHunters
Ainda bem que nós somos mulheres. "Eu quero alguém que seja forte. Pena que você é mulher" #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Para quem acha que não existe machismo e feminismo é coisa de gente radical. Acompanhem #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo . #TheSelfHunters
"Encontrar um propósito" e ao mesmo tempo ter vida pessoal. #AnaFontes ajudando empreendedoras. #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
#TheSelfHunters apoia! "Mulheres de sucesso ajudam a comunidade e a família. Investem nos outros também."
#TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
Diane subindo ao palco do #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 . #TheSelfHunters
"Um dia decidi não contribuir com o que não faz bem as pessoas" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"É preciso ter coragem para enfrentar as coisas da vida" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Se a Nina quer deixar o cabelo solto, deixe o cabelo da Nina no mundo" #TheSelfHunters #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo
"Processo de criação é espaço de poder" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"A criatividade foi responsável por mudar a minha vida" #TheSelfHunters #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
"Existem violências simbólicas. Há uma crise de representatividade." #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
"Representatividade importa" E #TheSelfHunters sabem que falta muita representatividade no mundo O que faremos?
#TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
Dians mandando muito bem no #TEDxSaoPaulo . #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Começa a palestra da Neide. E ela começa com "brincadeiras de rua". &lt;3 #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"A transformação social com os pés e o coração" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
Neide sobre o papel dos guerreiros nordestinos no sudeste. Que ninguém esqueça. #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
O papel essencial das mulheres na mudança do cenário violento da periferia paulistana. #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Levar o esporte de uma forma divertida. Não trabalho o alto rendimento" Brincar de correr. #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Mais uma vez, a importância da representatividade. Aprender o esporte brincando. #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
Temas essenciais muito bem abordados no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 . #TheSelfHunters apoiando.
"Eu faço tudo isso e muito mais" Neide contando a sua história. Arrasou! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
A batata precisa de você sobe ao palco do #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 . #TheSelfHunters
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"Melhor projeto social de inclusão de meninas e mulheres" por Neide Santos. #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
"O corpo foi desenhado para o movimento" isso muda a vida. se mexa! #TheSelfHunters #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo
"Tudo o que você faz no seu cotidiano está construindo a cidade" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"O meu sonho era ser feliz. Achei felicidade em 350 filhos que essa comunidade me deu." #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDxSaoPaulo
"O quanto é importante o outro ser diferente de mim" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"O que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" #NeideSantos #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"Mas como você pode fazer alguma coisa diferente? Use o que vc tem p fazer o que você precisa" #TheSelfHunters
#TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
"Como a gente acredita q a cidade é feita pelo nosso uso, começamos a utilizar o lugar" #batata #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Quando a gente quer, a genebra zinque a gente precisa" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Se isso está abandonado e ninguém está olhando p isso, parabéns! Vc é o primeiro a olha" #TheSelfHunters
#TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
"Fazer política de uma maneira propositiva. Você indica caminhos do que pode ser feito" #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"A cidade é um processo. Faça parte dele" #batata #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
#TheSelfHunters no #TEDxSaoPaulo e #TEDWomen2015 provando que as exceções estão aqui para criar novas regras.
Lina falando de empreendedorismo no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 . #TheSelfHunters
Só homens brancos engravatados podem empreender? Será que o #google está certo? #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
Empreendedorismo fora da caixa. 99% dos empreendedores do Brasil são pequenos ou micro. #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Empreendedorismo é uma ferramenta extremamente poderosa para a inclusão social e econômica" #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
Um empreendedor é feito de suas ações e não de suas características inatas. #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
"Acreditem, comecem Todos podem empreender" #TheSelfHunters #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
Tatiane Lobato no palco do #TEDxSaoPaulo . #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Sobre a fase de separação "me senti um lixo como mulher". Será que é justo isso? #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#TEDWomen2015
"Tai! É uma boa ideia!" Sobre como as coisas começam. #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Não precisa começar grande, é só ter o sonho grande" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
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"30% da população urbana vive na periferia. Essa população tem dinheiro para gastar e precisa de muita coisa"
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Vanessa Rodrigues no palco do #TEDxSaoPaulo . Abordando as questões raciais de frente. #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
"Por mais fofo que fosse, aquele cabelo (crespo) não era pertinente" #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo
"Ser tratada como uma criança branca me fez não perceber uma série de coisas" #TheSelfHunters #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Vai ver que eu tenho cara de pobre" #racismo #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters #TEDWomen2015
Até quando o Brasil vai empurrar com a barriga o racismo? "Foi um preconceito racial" #VanessaRodrigues
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"A Casa de Lua procura estimular projetos que prevejam as nossas identificações raciais, de gênero..." #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
30mil jovens são assassinados por ano no Brasil. 77% são negros. #TEDxSaoPaulo #VanessaRodrigues #TheSelfHunters
"O racismo transversaliza qualquer classe social" #racismo #VanessaRodrigues #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
Como podemos colaborar para que os nossos jovens negros estejam seguros e contém suas histórias? #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Clarice contando a "Roupa dos Outros" no #TEDxSaoPaulo . #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
RT @trendinaliaBR: The 3 most active users for #TEDxSaoPaulo were:
@Jugdar (53 Tweets &amp; RTs)
@PlanoFeminino (27)
@TEDxSaoPaulo (15) — #trn…
RT @trendinaliaBR: The 3 most active users for #TEDxSaoPaulo were:
@Jugdar (53 Tweets &amp; RTs)
@PlanoFeminino (27)
@TEDxSaoPaulo (15) — #trn…
"A verdade está fora da área de cobertura" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Colocar minha vida no ponto-morto e me escutar" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Por que a churrasqueira não é lugar de mulher? Eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco!" #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015
"Se eu tiver q fazer churrasco e trocar pneu d carro eu rasgo meu diploma d mulher" Será q precisa ser assim?
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Cada um faz o que gosta. Independente de ser homem ou mulher." #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
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"Parar. Olhar. Escutar. É importante a gente parar também" e olhar para dentro. #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
"Só (olhando) lá dentro mesmo a gente pode achar algo realmente genuíno" #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#TEDWomen2015
Chega de FiuFiu subindo ao palco do #TEDxSaoPaulo . #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Chega de FiuFiu já chegou arrasando! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
O quão nocivo o assédio sexual é a sociedade. #chegadeFiuFiu #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
O quanto os meninos e homens da nossa sociedade estão prontos para lidar com o conceito do "corpo da mulher"
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Quando você, mulher, descobriu que o corpo da mulher "não é dela", é público? #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #chegadeFiuFiu
"Desde cedo eu entendi que eu tinha que aceitar como algo positivo aquilo que me machucava" #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Como a culpabilização da vítima é algo nocivo" Qual mulher nunca sofreu calada? #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
"Violência contra a mulher é patrulhamento do politicamente correto?!?" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
"Assédio é sim violência. A gente não vai mais aceitar. Vamos retomar a rua" #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#TEDWomen2015 #chegadeFiuFiu
83% não gostam de cantadas. 81% já deixaram de fazer algo. 90% já trocaram de roupa. 85% sofreram com mão boba.
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Eu decidi que eu não iria voltar para uma situação de medo e silêncio" #chegadeFiuFiu #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015
Parabéns para #chegadeFiuFiu apoiando mulheres e dando ferramentas para empoderamento. #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Eu não sou louca. Tem varias outras pessoas que também acham que é urgente debater o assédio." #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Mulheres são assediadas rua. Mas pelo menos nos já estamos falando sobre isso" #chegadeFiuFiu #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Lica Cecato cantando canções e despertando emoções no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 . Muy lindo!
#TheSelfHunters
#TheSelfHunters também merecem um break! E viva a hora do almoço! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
http://t.co/Xueb8rZGjj
A importância dos idiomas na difusão do conhecimento. Nada melhor do que ter uma sócia poliglota! @subirubi
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Fim do intervalo. #TheSelfHunters de volta aos tuítes. Temas relevantes e mulheres incríveis em mais um bloco do
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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Uau! Nina Fernandes toda novinha e toda arrasantchy! #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Quanto custa colocar uma cozinha para funcionar?" Começou com muita relevância! #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
"A gente tem que assumir as nossas escolhas e tomar conta delas" #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #TheSelfHunters
#carlapernambuco
@carlapernambuco difundindo #coaching ! #TheSelfHunters amou! &lt;3 #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
"Não existe cozinha sem cozinheiro. E custa muito caro e da muito trabalho" #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"Eu sou muito 'hungry'. Eu quero muito!" A gente #TheSelfHunters também, #carlapernambuco ! #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
#CarlaPernambuco subindo no palco do #TEDxSaoPaulo ! #TEDxWomen #TheSelfHunters acompanhando!
"As pessoas aprendem o que elas vivem. A gente educa pelo exemplo" #CarlaPernambuco #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
Luc Michael chegando para substituir! #TEDxSaoPaulo #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Vamos gritar 'amor'!" E todo mundo repete: AMOOOOR! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Tive minha primeira relação com um homem. Durante um mês tomei 10 banhos por dia. Eu me sentia sujo."
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Paramos de comparar. E de um dia para o outro o país se abriu para nós" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"Eu podia ficar em casa. Quem disse arborescida ficar no sofrimento. Estamos aqui para transformar o mundo"
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Eu podia ficar em casa. Quem disse que precisa ficar no sofrimento. Estamos aqui para transformar o mundo"
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Conversar é a coisa mais bacana que existe" &lt;3 #TheSelfHunters concorda! #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
"Normalmente as pessoas não falam@de dinheiro até que alguma coisa (não boa) aconteça" #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
A constante angústia feminina de não ter o suficiente. #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"Mulher não devia mesmo estar se preocupando com isso(dinheiro)" Sobre o que muitos pais pensam. #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015
"Durante os últimos 15 anos eu me interessei muito pelas histórias das mulheres" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"Quantas vezes por dia vocês falam ou pensam em dinheiro?" faz parte! #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
Os pais não dividem com os filhos e as suas famílias as questões financeiras. Por quê? #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#TEDWomen2015
"Ganha pouco, gasta mtp e não sabe investir" Parece que essa é a realidade das mulheres. Será? Dá para mudar?
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#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Quem ganha 10 e gasta 7 tem mais do que quem ganha 100 e gasta 110" #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"As conversas tiraram as pessoas de um lugar de angústia. As conversas trazem vida" #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#TEDWomen2015
Pesquisa da Money: o que mais ativa a boa vida sexual é conversar sobre o dinheiro do casal. Quem comprova?
#TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
Menor traição entre casal existe quando a mulher ganha apenas 75% do que marido. #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo
"Se a gente ajuda a abrir o diálogo com os mais próximos, o diálogo a nível maior também vai acontecendo"
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Tudo se modifica a partir daquilo que se deseja conservar" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Hora de reabastecer as energias das #TheSelfHunters para tuitar o último bloco do #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
As histórias inspiradoras de hj são apenas alguns exemplos do que mulheres incríveis andam fazendo pelo mundo.
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
Adorando a cobertura do @PlanoFeminino no #TEDxSaoPaulo . #TheSelfHunters agradece a inspiração!
#TEDWomen2015
São tantos temas p cuidarmos: representatividade, assédio, finanças, filhos. Um #TEDxSaoPaulo não é suficiente
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Muito se falou sobre representatividade e eu conto nos dedos o número de mulheres negras aqui no #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Começando ideias e #coaching com #VaniaCastanheira ! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
"A minha vontade de rasar viva era igual a minha vontade de ser mãe" depois de 16 quimioterapias. #VaniaCastanheira
#TEDxSaoPaulo
"Cuidar do que eu coloco para dentro do meu corpo todos os dias" #VaniaCastanheira #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"O amor é o que me movia. O amor por mim e pelos outros" #TEDxSaoPaulo #VaniaCastanheira #TEDWomen2015
#TheSelfHunters
"Eu era cheia de achismos e de falar a palavra 'nunca'" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"Desintoxicar a minha vida" se faz necessário. Nossa mente precisa fazer uma parceria com o nosso corpo.
#TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
"Mexam-se! O nosso corpo precisa. Todo movimento é válido" Mexer na bicicleta é muito mais gostoso! &lt;3
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Se tem alguma coisa que nos desagrada, é nosso dever modificá-la" #VaniaCastanheira #TEDxSaoPaulo
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"A vida é como é. Nós podemos complicá-la ou torná-la mais simples" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#VaniaCastanheira
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"Tive professores me chamando de macaquinha (na França)" #AlexandraBaldeh Porquê não existe racismo #sqn
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#AlexandraBaldeh lembrando dos zoológicos humanos com negros na Europa. Origens do #racismo . #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015
Voltando ao tema representação com #AlexandraBaldeh no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Síndrome do impostor, uma constante entre as mulheres bem sucedidas. #TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
#TEDWomen2015
"Estereótipos podem ser limitantes e redutores" #AlexandraBaldeh sobre a teoria Eugênia #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015
Alguém aqui sabia que Nilo Peçanha era negro? Choquei. #AlexandraBaldeh #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
#TEDxSaoPaulo #racismo
"Me incomoda que nos meus círculos de discussões eu sou a única negra" a 'solidão' do negro classe média-alta no Brasil.
#TEDxSaoPaulo
Chega de entender que os negros são apenas "inteligência física" #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Sem as cotas já percebemos que não houve um equilíbrio natural. #AlexandraBaldeh sobre as #cotas #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Há todo um conhecimento do continente africano que é ignorado pelo eurocentrismo. E por nós também.
#AlexandraBaldeh #TEDxSaoPaulo
"Eu sempre fui a única negra da minha família. E eu me sinto 100% negra e 100% branca" #AlexandraBaldeh
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
"Consegui entender que eu não ia ser uma vitima como a sociedade falou" #AlexandraBaldeh #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen2015
Estar nos ambientes de elite trouxe a #AlexandraBaldeh a Síndrome do Impostor #TEDWomen2015 #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
"O branco de hoje não é responsável pelo que aconteceu ontem. Mas é responsabilidade de todos construir o hoje"
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015
"O meu sonho é que um dia a cor da pela seja só um detalhe, como a cor do cabelo" #AlexandraBaldeh #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
#TheSelfHunters apoiando o #TedxSãoPaulo , a diversidade e o empoderamento de todas as mulheres. As…
https://t.co/JjiPtnoje3
"Eu não fiz nada para apanhar" Mulheres incríveis reagindo. #TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #TheSelfHunters
Depois de muitas palestras e ideias, hora de dar tchau. #TheSelfHunters em um dia incrível no #TedxSãoPaulo !
#TEDWomen2015
RT @Jugdar: "Eu era cheia de achismos e de falar a palavra 'nunca'" #TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015
RT @Jugdar: "Mulheres são assediadas rua. Mas pelo menos nos já estamos falando sobre isso" #chegadeFiuFiu
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #The…
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RT @Jugdar: "Eu não sou louca. Tem varias outras pessoas que também acham que é urgente debater o assédio."
#TheSelfHunters #TEDxSaoPaulo #…
RT @Jugdar: #TheSelfHunters também merecem um break! E viva a hora do almoço! #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen2015 http://t.co/Xueb8rZGjj
RT @Jugdar: São tantos temas p cuidarmos: representatividade, assédio, finanças, filhos. Um #TEDxSaoPaulo não é
suficiente #TEDWomen2015 #T…
RT @Jugdar: "Tive professores me chamando de macaquinha (na França)" #AlexandraBaldeh Porquê não existe racismo
#sqn #TEDxSaoPaulo #TheSelf…
RT @Jugdar: "Estereótipos podem ser limitantes e redutores" #AlexandraBaldeh sobre a teoria Eugênia #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters #TEDWomen…
RT @Jugdar: Há todo um conhecimento do continente africano que é ignorado pelo eurocentrismo. E por nós também.
#AlexandraBaldeh #TEDxSaoPa…
RT @Jugdar: Estar nos ambientes de elite trouxe a #AlexandraBaldeh a Síndrome do Impostor #TEDWomen2015
#TEDxSaoPaulo #TheSelfHunters
RT @Jugdar: Sem as cotas já percebemos que não houve um equilíbrio natural. #AlexandraBaldeh sobre as #cotas
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen2015 #T…
RT @Jugdar: "Cuidar do que eu coloco para dentro do meu corpo todos os dias" #VaniaCastanheira #TEDxSaoPaulo
#TheSelfHunters
RT @subirubi: Feeling happy, grateful and inspired to adopt small changes in my lifestyle! Thanks #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
Aprendendo muito com os palestrantes no #TEDxSaoPaulo #TEDWomen #theselfhunters
Vontade de mudar e transformar! #theselfhunters #TEDxSaoPaulo
#TEDxSaoPaulo #theselfhunters #TEDWomen http://t.co/aXrdq3ws9h
Feeling happy, grateful and inspired to adopt small changes in my lifestyle! Thanks #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
#alexandrabaldeh @tedxsaopaulo #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo http://t.co/8hdhumit9W
RT @renatoguimaraes: Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, do Capão Redondo. Uma fala arrasadora no começo do
#TEDxSaoPaulo Women. http://…
@ecrescia thanks to people like you that events like #TEDxSaoPaulo are possible! The vibe yesterday was unique and
special ;)
What an inspiring group @TEDxSP #TEDxSaoPaulo http://t.co/Fc0vy9d0ax
So excited at #TEDxSaoPaulo
Thanks #TEDxSaoPaulo http://t.co/PSvsnbii3U
Thank you @ecrescia for making #TEDxSaoPaulo possible. I had a fabulous day #entrepreneurship #entrepreneur
#Inspiration #womaninbiz
RT @PlanoFeminino: "Meu sonho é que a cor da pele um dia seja apenas um detalhe, como a cor do cabelo" Alexandra
Loras maravilhosa #TEDxSao…

100

bibiborghetti

Mentions

lilianeferrari

Mentions

naotafacilprang

Mentions

naotafacilprang

Tweet

thinkolga

Mentions

lilianeferrari

Mentions

falacriativa

Mentions

anafontesbr
miconyango

Mentions
Tweet

hikatiamenezes

Mentions

hikatiamenezes

Mentions

hikatiamenezes

Mentions

hikatiamenezes

Mentions

hikatiamenezes

Mentions

hikatiamenezes

Mentions

pepeqclv

Mentions

ecrescia

Mentions

canalfutura

Mentions

tedxsaopaulo
ecrescia

Mentions
Mentions

"My wish is that skin color is a detail only just as it is your hair color" @alexandra_loras
#TEDxSaoPaulo #racism http://t.co/IwXiPgLYyq
RT @bibiborghetti: "My wish is that skin color is a detail only just as it is your hair color" @alexandra_loras
#TEDxSaoPaulo #racism http…
tão foda a Ju falando do @ThinkOlga no #TEDxSaoPaulo
♥
“O branco de hoje não é responsável pelo q os brancos do passado fizeram. Mas somos todos responsáveis por fazer hoje
melhor” #TEDxSaoPaulo
RT @naotafacilprang: tão foda a Ju falando do @ThinkOlga no #TEDxSaoPaulo
♥
RT @naotafacilprang: “O branco de hoje não é responsável pelo q os brancos do passado fizeram. Mas somos todos
responsáveis por fazer hoje …
Hoje o dia foi de #TedxSãoPaulo e foi , a @anafontesbr compartilhou a sua experiência empreendedora, contou histó…
http://t.co/B78Zsi2uvq
RT @FalaCriativa: Hoje o dia foi de #TedxSãoPaulo e foi , a @anafontesbr compartilhou a sua experiência
empreendedora, contou histó… http:…
Send link for the #TedxSaoPaulo great stuff! https://t.co/qtANKu4jSa
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @TEDxSaoPaulo: "Eu, que queria ser domadora de cavalos, acabei sendo domada por eles" - Maria Dalva Rolim
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: Maria Dalva Rolim, coach no Leadership Training c/ Cavalos, conta como sua relação c/os
equinos está ligada à sua trajet…
RT @TEDxSaoPaulo: Os outros aprendizados: 4) desintoxicar sua vida 5) viver o presente, o aqui e o agora. "Qual
mudança vc vai começar hoje…
RT @carlapernambuco: Diz-se que educamos com exemplos,não com palavras,eu acredito nisso #diariodacozinheira
#tedxsaopaulo
RT @carlapernambuco: O amor para criar e construir,a força para mudar,a resistencia para perseverar #diariodacozinheira
#tedxsaopaulo
Parabéns @ecrescia e toda as meninas da equipe do #TEDxSaoPaulo de hoje #tedx #tedxwoman #saopaulo…
https://t.co/oLIaf7TwfX
RT @pepeqclv: Parabéns @ecrescia e toda as meninas da equipe do #TEDxSaoPaulo de hoje #tedx #tedxwoman
#saopaulo… https://t.co/oLIaf7TwfX
Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :) http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx
@TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
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http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :) http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx
@TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na
sociedade #TEDxSaoPaulo http…
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @canalfutura: Assista agora ao #TEDxSaoPaulo, evento só com palestrantes mulheres. Girl Power! :)
http://t.co/luIfLdDcrS @TEDx @TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: Preparação para o #TEDxSãoPaulo http://t.co/Xb82SmEvL9
RT @PlanoFeminino: LIVE on #Periscope: Jantar #TEDxsãopaulo https://t.co/QU8uNNymA6
RT @PlanoFeminino: Jantar do #TEDxSãoPaulo com parceiros, palestrantes e equipe da organização. Amanhã tem
cobertura especial aqui! http://…
RT @PlanoFeminino: "A gente acredita nas pessoas como agentes de transformação" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Como você pode começar hoje a construir o mundo que você imagina?" Fernanda Cabral
#TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Imaginar é o começo de tudo" #imaginavc #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: Ana Lucia Fontes e os desafios de ser mulher empreendedora no Brasil. #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen http://t.co/JO0xKjURYc
RT @PlanoFeminino: Helena Margarido falando sobre o bitcoin. #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
http://t.co/fTxSLRp5ws
RT @PlanoFeminino: "A minha causa de vida é ajudar empreendedores, e mais ainda, ajudar mulheres empreendedoras"
#TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Nossa capacidade de produzir está diretamente ligada à nossa capacidade de sonhar" Diane Lima
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: Lina Maria Kempf conta histórias de vida que mudaram através do empreendedorismo.
#TEDxSaoPaulo http://t.co/gQ6VGwCRfb
RT @PlanoFeminino: "Somos a 7a economia mundial mas estamos em 8o em desigualdade social" Lina Kempf
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: "No Brasil temos 140 milhões de empreendedores, e desses, 99% são micro-empreendedores" Lina
Kempf #TEDxSãoPaulo #TEDxWo…
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RT @PlanoFeminino: "Da minha história eu tirei uma lição: fazer tudo o que se puder com o mínimo" Tatiane Lobato
#TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: Vanessa Rodrigues, do coletivo feminista Casa de Lua. #TEDxSaoPaulo http://t.co/KocVh0bMYg
RT @PlanoFeminino: No palco agora, Clarice Chwartzmann, fundadora do Antena Cultural e do A Churrasqueira.
#TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Churrasqueira é lugar de mulher? E eu respondia: eu acredito que cada um faz o que quer,
independente de ser homem ou m…
RT @PlanoFeminino: "Então falar sobre assédio é patrulhamento do politicamente correto? Aí eu criei o Chega de FiuFiu
sozinha." Juliana de …
RT @PlanoFeminino: Juliana de Faria falando sobre o assédio sexual que as mulheres sofrem e o projeto Chega de
FiuFiu. #TEDxSaoPaulo http:/…
RT @PlanoFeminino: "Como diz a minha coach: encaixa o quadril e vai pra cima desse povo!" Carla Pernambuco
#TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: "Eu sou muito inquieta, tenho muitos interesses, e sou multi-indisciplinada" Carla Pernambuco
#TEDxWomen #TEDXSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: Dava qualquer desculpa para não ir à academia. Hoje vou seis vezes por semana. Vânia
#planodeverao Castanheira ☀ ❤ #TE…
RT @PlanoFeminino: Não tem tempo para ir na academia? Tudo bem! Qualquer movimento é válido.
@minhavidacomigo #tedxsaopaulo
RT @PlanoFeminino: "Segundo aprendizado: atividade física. Vcs todos aqui estão vivos. Então mexam-se. Movimento é
vida" Vânia Castanheira …
RT @PlanoFeminino: "Primeiro aprendizado: cuidado com o que coloco pra dentro do meu corpo todos os dias" Vânia
Castanheira #TEDxSãoPaulo #…
RT @PlanoFeminino: "Eu descobri que era o amor que me movia: o amor por mim, e o amor por outras pessoas" Vânia
Castanheira #TEDxSãoPaulo #…
RT @PlanoFeminino: "Quarto aprendizado: desintoxicar a minha vida. Temos a tendência de esquecer a nossa mente."
#TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Comecei a fazer pequenas mudanças, mas não podia fazer tudo se não mudasse o meu jeito de
lidar com as situações ruins.…
RT @PlanoFeminino: Pequenas ações no dia-a-dia pode nos fazer exercitar o corpo e torná-lo mais saudável. Faça algo
por você! (Vania Castan…
RT @PlanoFeminino: "De 1888 até 2015 não tínhamos cotas e está claro que não deu certo, não se estabilizou a situação"
Alexandra Loras #TED…
RT @PlanoFeminino: Onde estavam os heróis negros? As bonecas negras? Os personagens da história?Ela passou a dar
visibilidade ao negro.A da…
RT @PlanoFeminino: O #Plano da @alexandra_loras é ver o negro ser representado nas novelas e na publicidade em
cargos de liderança. #TEDXSã…
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RT @PlanoFeminino: "Nasci na periferia de Paris, me formei onde a elite francesa estuda. Passei tempos acreditando que
era uma impostora." …
RT @PlanoFeminino: "No Brasil, 2,6 negros são assassinados por hora." Vanessa Rodrigues #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: Teremos agora uma apresentação musical da Lica Cecato. #TEDXSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Vão atrás do sonho de vocês, porque é possível mudar de vida" Carla Pernambuco
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: "Eu vou nas escolas públicas pra trabalhar a auto-estima das crianças afro-descendentes"
Alexandra Loras #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Domar cavalos tem muito sobre como nos relacionamos com as pessoas." Maria Dalva
#TEDxSaoPaulo http://t.co/h3TziRn0Ml
Na semana do @TEDxSaoPaulo - 10 palestras do TED para inspirar o empreendedorismo feminino
http://t.co/UTnCF8rGDk #TEDxsaopaulo
Preparação para o #TEDxSãoPaulo http://t.co/Xb82SmEvL9
RT @ecrescia: TEDxSãoPaulo 28 de maio no MASP! Lote 1 até 8/5 - https://t.co/xFjq4XrLgA via @CatracaLivre
#TEDxSP #TEDxSaoPaulo
LIVE on #Periscope: Jantar #TEDxsãopaulo https://t.co/QU8uNNymA6
Jantar do #TEDxSãoPaulo com parceiros, palestrantes e equipe da organização. Amanhã tem cobertura especial aqui!
http://t.co/yz6kmP89Sw
Coincidência? Hoje o @TEDxSaoPaulo acontece aqui no @maspmuseu
#TEDxSãoPaulo http://t.co/XmBTCFXwo7
Palco e auditório prontos p/ receber palestrantes e público. #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen http://t.co/wuYVhK3qfB
RT @carlapernambuco: Diz-se que educamos com exemplos,não com palavras,eu acredito nisso #diariodacozinheira
#tedxsaopaulo
LIVE on #Periscope: #TEDxSãoPaulo vai começar! https://t.co/VRKuF7iMq0
Agora no palco, Fernanda Cabral, fundadora do Imagina vc e Imagina na Copa. #TEDxSaoPaulo
"As pessoas transformam. As decisões individuais são muito importantes." Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
"A gente acredita nas pessoas como agentes de transformação" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
"Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
"Como você pode começar hoje a construir o mundo que você imagina?" Fernanda Cabral #TEDxSaoPaulo
"Imaginar é o começo de tudo" #imaginavc #TEDxSaoPaulo
Agora no palco, Helena Margarido, co-fundadora do Instituto BitCoin Brasil. #TEDxSaoPaulo
assista ao vivo! Link da transmissão: http://t.co/KNenSUfcLt #TEDxSãoPaulo http://t.co/bvaAwWQ5NV
"Hoje no Brasil temos mais celulares que pessoas, e desses celulares, 50% são smartphones" Helena Margarido
#TEDxSaoPaulo
No momento no palco, Ana Lucia Fontes, fundadora da Rede Natheia e da Rede Mulher Empreendedora.
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Helena Margarido falando sobre o bitcoin. #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/fTxSLRp5ws
"Ouvi "seu curriculum é maravilhoso, mas você não vai ter a promoção porque você é mulher" e eu me senti culpada!"
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Ana Lucia Fontes e os desafios de ser mulher empreendedora no Brasil. #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
http://t.co/JO0xKjURYc
"A minha causa de vida é ajudar empreendedores, e mais ainda, ajudar mulheres empreendedoras" #TEDxSaoPaulo
"Eu acredito que as mulheres podem dominar o mundo, mas mais que isso, acredito que as mulheres podem melhorar o
mundo" #TEDxSaoPaulo
Falando agora, Diane Lima, diretora criativa do Instituto NoBrasil. #TEDxSaoPaulo
"Nossa capacidade de produzir está diretamente ligada à nossa capacidade de sonhar" Diane Lima #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
Uma imagem vale mais que 140 caracteres! #TEDxSaoPaulo http://t.co/D4FDQTvEbo
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/PWvzfJwi20
"Eu achei felicidade nos 350 filhos dessa comunidade" Neide dos Santos #TEDxSaoPaulo
"Mude o mundo para alguém" Neide dos Santos #TEDxSaoPaulo
"Vendo uma palestra eu fiquei sabendo sobre mulheres que transformaram a vida através do esporte" #TEDxSaoPaulo
"O que vc está fazendo pra um mundo melhor? O meu começa com esporte, o seu pode começar com educação..." Neide
dos Santos #TEDxSaoPaulo
Neide e sua história de vida emocionante e inspiradora. #TEDxSaoPaulo http://t.co/YPNy8S1H6f
RT @apysantos: "O que é que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" Neide dos Santos Silva #TEDxSaoPaulo
RT @apassarelli: Como parar o choro depois da apresentação da Neide? #TEDxSãoPaulo
"Vamos olhar nossos espaços públicos de um jeito diferente" Laura Sobral #TEDxSãoPaulo
"A gente não precisa de dinheiro pras coisas mais importantes da vida, eu realmente acredito nisso" Laura Sobral
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
RT @ecrescia: #TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
RT @ecrescia: #TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
Voltamos! Agora com Lina Maria Kempf, co-fundadora e Diretora Executiva da Rede Empreendedora. #TEDxSãoPaulo
"No Brasil temos 140 milhões de empreendedores, e desses, 99% são micro-empreendedores" Lina Kempf
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
"Somos a 7a economia mundial mas estamos em 8o em desigualdade social" Lina Kempf #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen
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Lina Maria Kempf conta histórias de vida que mudaram através do empreendedorismo. #TEDxSaoPaulo
http://t.co/gQ6VGwCRfb
"Não existe uma lista de traços de personalidade que fazem um empreendedor, e sim uma lista de ações" #TEDxSaoPaulo
"Empreender tem a ver com errar e aprender com os erros. Acredite, comece, todos podem empreender" Lina Kempf
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: "Todos podem empreender e essa é uma ferramenta de inclusão econômica" - Lina Kempf, cofundadora da Aliança Empreendedor…
"Da minha história eu tirei uma lição: fazer tudo o que se puder com o mínimo" Tatiane Lobato #TEDxWomen
#TEDxSaoPaulo
"Segundo a ONU 30% da população mundial vive na periferia" Tatiane Lobato #TEDxSaoPaulo
"Pra empreender você não precisa começar grande, precisa ter o sonho grande" Tatiane Lobato #TEDxSaoPaulo
Tatiane Lobato, empreendedora que mostra que é possível empreender e ter sucesso na periferia #TEDxSaoPaulo
http://t.co/CqoG181xbU
"Qual é o arcabouço mental que faz com que as coisas sejam tão difusas e complexas no Brasil?" Vanessa Rodrigues
#TEDxSaoPaulo
Vanessa Rodrigues, do coletivo feminista Casa de Lua. #TEDxSaoPaulo http://t.co/KocVh0bMYg
"No Brasil, 2,6 negros são assassinados por hora." Vanessa Rodrigues #TEDxSaoPaulo
"Se pergunte, o que você pode fazer pra tornar nossa sociedade mais amorosa, mais justa, para os nossos jovens negros?"
#TEDxSaoPaulo
No palco agora, Clarice Chwartzmann, fundadora do Antena Cultural e do A Churrasqueira. #TEDxSaoPaulo
"Me sentir de verdade, parar de olhar pra fora, colocar a vida em ponto morto e deixar ela se revelar" Clarice
Chwartzmann #TEDxSaoPaulo
"Pq a churrasqueira ñ é um lugar da mulher? E num raio fulminante veio a ideia: vou ensinar as mulheres a fazerem
churrasco" #TEDxSaoPaulo
Clarice Chwartzmann, fundadora do A Churrasqueira #TEDxSaoPaulo http://t.co/9QQMobnetA
RT @TEDxSaoPaulo: Clarice Chwartzmann, fundadora do Antena Cultural, fala sobre a quebra do tabu machista a
respeito do comando da churrasq…
Juliana de Faria falando sobre o assédio sexual que as mulheres sofrem e o projeto Chega de FiuFiu. #TEDxSaoPaulo
http://t.co/aEXuhOrpjJ
"A gente acha que o machista e assediador é esse homem sem rosto. Não é. Eles estão mais perto do que a gente imagina"
#TEDxSaoPaulo
"Churrasqueira é lugar de mulher? E eu respondia: eu acredito que cada um faz o que quer, independente de ser homem
ou mulher" #TEDxSaoPaulo
"Então falar sobre assédio é patrulhamento do politicamente correto? Aí eu criei o Chega de FiuFiu sozinha." Juliana de
Faria #TEDxSaoPaulo
"Tem outras pessoas que também acham super importante discutir sobre essa questão do assédio. Eu não sou louca!"
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Teremos agora uma apresentação musical da Lica Cecato. #TEDXSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: A musicista Lica Cecato encanta o público ao começar sua palestra cantando sobre Cuba, América
e Brasil #TEDxSaoPaulo htt…
Lica Cecato canta sobre Cuba, América e Brasil. #TEDxSaoPaulo http://t.co/W0JwTHMXIn
"A Churrasqueira existe porque lugar de mulher também é na churrasqueira" Clarice Chwartzmann #TEDxSaoPaulo
"Falo 7 línguas. Como, se saí daqui pobre? Eu criei um método: eu ensino português, você me ensina inglês, japonês..."
#TEDxSaoPaulo
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
P/ ser tradutor voluntário do TED, inscreva-se no http://t.co/gZrtWgjJKc e depois entre no site http://t.co/qCAWKZFa3Y.
#TEDXSaoPaulo
Nina Fernandes no palco arrasando na interpretação de "Elastic Hearts" da Sia. #TEDXSaoPaulo
Linda apresentação de Nina Fernandes. #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/WbQVdSEs3J
Medley de "All about that bass" e "don't worry, be happy", excelente! #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
LIVE on #Periscope: #tedxsaopaulo apresentação musical Nina Fernandes ❤
https://t.co/kj8laYfziP
Agora Nina Fernandes canta "stay with me" de Sam Smith, interpretação emocionante! #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
Carla Pernambuco, @carlapernambuco, maravilhosa agora no palco! #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
"Como diz a minha coach: encaixa o quadril e vai pra cima desse povo!" Carla Pernambuco #TEDXSaoPaulo
#TEDxWomen
"Eu sou muito inquieta, tenho muitos interesses, e sou multi-indisciplinada" Carla Pernambuco #TEDxWomen
#TEDXSaoPaulo
"Vão atrás do sonho de vocês, porque é possível mudar de vida" Carla Pernambuco #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
"Eu tenho uma equipe de heróis anônimos que estão comigo" Carla Pernambuco #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
"As pessoas aprendem o que elas vivem, e a gente educa pelo exemplo. Eu acredito nisso!" Carla Pernambuco
#TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: Tem talk surpresa no #TEDxSaoPauloWomen: Luc Bouveret sobe ao palco - "É simples o amor e
sua expressão". #TEDxSaoPaulo #…
RT @TEDxSaoPaulo: "Quem disse que precisamos ficar no sofrimento ... estamos aqui para fazer, para agir, para sorrir"Luc Bouveret #TEDxWo…
David Arzel no palco contando a luta pela vida do filho Tancrède Bouveret. #TEDXSaoPaulo
Para tornar-se doador universal de medula óssea, cadastre-se no http://t.co/RiJfg7S2Hr #TEDXSaoPaulo
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RT @TEDxSaoPaulo: Outro talk surpresa: David Arzel fala sobre o poder que temos de salvar vidas com um ato simples
- doar sangue. #TEDxSaoP…
"GGI: quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu invisto" Denise Damiani #TEDXSaoPaulo
"Cada fase da vida da gente carrega uma realidade diferente" Denise Damiani #TEDXSaoPaulo
No palco agora, Denise Damiani, do Inteligência Financeira Para Mulheres. #TEDXSaoPaulo
"Quero fazer uma pergunta aqui: quantas vezes por dia você pensa em dinheiro?" Denise Damiani #TEDXSaoPaulo
Denise Damiani fala sobre educação financeira. #TEDXSaoPaulo http://t.co/dKKZ1v2l3G
As palestras estão sendo transmitidas via telão no Vão Livre do #masp #TEDxSaoPaulo http://t.co/bwW4Vj19AB
"No mundo tudo se modifica a partir daquilo que eu quero conservar" #TEDXSaoPaulo
"Se a gente ajuda a abrir o diálogo com quem está próximo, o diálogo maior também vai acontecer" Denise Damiani
#TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
Voltamos com Vânia Castanheira, do Minha Vida Comigo, que venceu o câncer e hj é inspiração p/ muitas mulheres.
#TEDxSaoPaulo
"Um lenço nunca mais será só um lenço pra quem passou por um câncer" Vânia Castanheira #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen
"Primeiro aprendizado: cuidado com o que coloco pra dentro do meu corpo todos os dias" Vânia Castanheira
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
"Segundo aprendizado: atividade física. Vcs todos aqui estão vivos. Então mexam-se. Movimento é vida" Vânia
Castanheira #TEDxSãoPaulo
Não tem tempo para ir na academia? Tudo bem! Qualquer movimento é válido. @minhavidacomigo #tedxsaopaulo
Dava qualquer desculpa para não ir à academia. Hoje vou seis vezes por semana. Vânia #planodeverao Castanheira ☀
❤ #TEDxSaoPaulo
"Terceiro aprendizado: encontrar a verdadeira auto-estima dentro de mim, todos os dias" Vânia Castanheira
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
Pequenas ações no dia-a-dia pode nos fazer exercitar o corpo e torná-lo mais saudável. Faça algo por você! (Vania
Castanheira) #Tedxsãopaulo
"Eu descobri que era o amor que me movia: o amor por mim, e o amor por outras pessoas" Vânia Castanheira
#TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
"Quarto aprendizado: desintoxicar a minha vida. Temos a tendência de esquecer a nossa mente." #TEDxWomen
#TEDxSãoPaulo
"Comecei a fazer pequenas mudanças, mas não podia fazer tudo se não mudasse o meu jeito de lidar com as situações
ruins." #TEDxSaoPaulo
Vânia Castanheira, do @minhavidacomigo, compartilha os 5 aprendizados que teve com o câncer #TEDxSãoPaulo
http://t.co/hNiX1DldyE
Vânia era uma jornalista com agenda insana, que depois de um câncer, decidiu que olharia para sua vida com mais calma
e amor. #TEDxSaoPaulo
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RT @tais_so: "Cuidado com o que coloco pra dentro do meu corpo todos os dia." #TEDxSaoPaulo
#TEDxSãoPauloWomen
"Quinto aprendizado: focar no aqui e no agora" Vânia Castanheira #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
"Corpo e mente têm que ser um só" @minhavidacomigo #TEDxSaoPaulo
Esse maldito (câncer) não vai me vencer! @minhavidacomigo #TEDxSaoPaulo
Quem falou que a gente não precisa desacelerar um pouco por algumas horas do dia? Precisa, sim e isso é vida!
#TEDxSaoPaulo
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
A Jornalista Vania Castanheira mudou depois da dor e nos ensina que podemos aprender com uma lição inspiradora de
vida. Mude! #TEDxSaoPaulo
Alexandre Baldeh Loras, consulesa da França, fala sobre a síndrome do impostor. #TEDxSaoPaulo
RT @tais_so: Ae, pensei que ninguém ia falar sobre mulheres negras. :) #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
"Precisamos trabalhar a auto-estima do afrodescendente" Alexandra Loras #TEDXSaoPaulo
"Eu sofri muito racismo quando era criança, inclusive professora me chamando de "macaquinha"" Alexandra Loras
#TEDxSaoPaulo
A consulesa da França, @alexandra_loras - Negra e linda, sobe ao palco contando a história do surgimento do racismo no
mundo. #TEDxSaoPaulo
"Imagine se todas as referencias históricas, herois, figuras historicas, fossem negros, não seria chocante?" Alexandra
Loras #TEDxSaoPaulo
A @alexandra_loras desde pequena sentia literalmente na pele a tristeza do racismo. Ela tinha sonhos, mas n se via em
nada.#TEDxSaoPaulo
A consulesa francesa Alexandra Baldeh Loras fala sobre racismo. #TEDxSaoPaulo http://t.co/9NO4vWSVa8
"Eu vou nas escolas públicas pra trabalhar a auto-estima das crianças afro-descendentes" Alexandra Loras
#TEDxSaoPaulo
"Nasci na periferia de Paris, me formei onde a elite francesa estuda. Passei tempos acreditando que era uma impostora."
#TEDxSaoPaulo
Onde estavam os heróis negros? As bonecas negras? Os personagens da história?Ela passou a dar visibilidade ao negro.A
dar voz. #TEDxSaoPaulo
"De 1888 até 2015 não tínhamos cotas e está claro que não deu certo, não se estabilizou a situação" Alexandra Loras
#TEDxSaoPaulo
RT @TEDxSaoPaulo: .@alexandra_loras traz o questionamento de como podemos achar soluções para a invibilidade do
negro na sociedade #TEDxSao…
RT @TEDxSaoPaulo: .@alexandra_loras traz o questionamento de como podemos achar soluções para a invibilidade do
negro na sociedade #TEDxSao…
O #Plano da @alexandra_loras é ver o negro ser representado nas novelas e na publicidade em cargos de liderança.

109

planofeminino

Tweet

planofeminino

Tweet

planofeminino

Tweet

planofeminino

Tweet

planofeminino
planofeminino

Tweet
Tweet

planofeminino
planofeminino

Tweet
Tweet

carlapernambuco

Mentions

carlapernambuco

Mentions

carlapernambuco
tedxsaopaulo

Mentions
Mentions

tedxsaopaulo

Mentions

ecrescia

Mentions

ecrescia
claudiaonline

Mentions
Tweet

claudiaonline

Tweet

claudiaonline
claudiaonline
claudiaonline
claudiaonline

Tweet
Tweet
Tweet
Tweet

#TEDXSãoPaulo #nóstbm ❤
Depois de descobrir que SIM existiam muitos negros bem-sucedidos, apesar da sociedade não mostrar e resolveu ser um
deles! #TEDxSaoPaulo
"Meu sonho é que a cor da pele um dia seja apenas um detalhe, como a cor do cabelo" Alexandra Loras maravilhosa
#TEDxSaoPaulo
Agora no palco Maria Dalva Rolim, que atua como coach e facilitadora no Leadership Training com cavalos.
#TEDxSaoPaulo
"Domar cavalos tem muito sobre como nos relacionamos com as pessoas." Maria Dalva #TEDxSaoPaulo
http://t.co/h3TziRn0Ml
"Ao domar cavalos você deve se comportar como líder, égua alfa, e não como dominadora" Maria Dalva Rolim
#TEDxSaoPaulo
"O cavalo reage de acordo com a minha linguagem corporal" Maria Dalva Rolim #TEDxSaoPaulo
"Minha avó dizia: não deixe a vida te levar. Tome as rédeas na sua mão e a conduza" Maria Dalva Rolim
#TEDxSaoPaulo
Acabou #TEDxSaoPaulo http://t.co/ALs7ZcgLmr
RT @PlanoFeminino: "Ao domar cavalos você deve se comportar como líder, égua alfa, e não como dominadora" Maria
Dalva Rolim #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Minha avó dizia: não deixe a vida te levar. Tome as rédeas na sua mão e a conduza" Maria Dalva
Rolim #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: "Domar cavalos tem muito sobre como nos relacionamos com as pessoas." Maria Dalva
#TEDxSaoPaulo http://t.co/h3TziRn0Ml
RT @PlanoFeminino: "Eu achei felicidade nos 350 filhos dessa comunidade" Neide dos Santos #TEDxSaoPaulo
RT @PlanoFeminino: Depois de descobrir que SIM existiam muitos negros bem-sucedidos, apesar da sociedade não
mostrar e resolveu ser um dele…
RT @PlanoFeminino: Onde estavam os heróis negros? As bonecas negras? Os personagens da história?Ela passou a dar
visibilidade ao negro.A da…
RT @PlanoFeminino: Quem falou que a gente não precisa desacelerar um pouco por algumas horas do dia? Precisa, sim e
isso é vida! #TEDxSaoPa…
Estamos no #TEDxSaoPaulo acompanhando de perto palestras com mulheres para lá de inspiradoras! #tedxwomen
A publicitária Fernanda Cabral emocionou a plateia falando como cada decisão nossa impacta o todo. #TEDxSaoPaulo
http://t.co/zRLMOnnFet
Agora Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, inspira mulheres que querem o próprio negócio
#TEDxSaoPaulo http://t.co/9pmcywdUzm
Acompanhe as palestras do #TEDxSaoPaulo ao vivo: http://t.co/O8Hpy7yQcv #TEDxWomen
Agora, no #TEDxSaoPaulo, chega de fiu fiu! https://t.co/A4uTUgAi00
"Somos nossas escolhas. Precisamos escolher e assumir o que escolhemos" - Carla Pernambuco no #TEDxSaoPaulo

110

claudiaonline

Tweet

claudiaonline

Tweet

claudiaonline

Tweet

tedxsaopaulo

Mentions

mechamowendy

Mentions

lilianeferrari

Mentions

ecrescia

Mentions

janessacamargo

Mentions

tedxsaopaulo

Mentions

mechamowendy

Mentions

ecrescia

Mentions

tedxsaopaulo

Mentions

mechamowendy

Mentions

ecrescia

Mentions

helionichioka

Tweet

helionichioka
helionichioka

Mentions
Tweet

helionichioka

Tweet

helionichioka

Tweet

#TEDWomen
"Os homens que ganham menos do que a esposa traem em média 5 vezes mais": Denise Damiani sobre finanças e cultura
sexista no #TEDxSaoPaulo
O Prêmio CLAUDIA apresenta o #TEDxSaoPaulo: somos parceiras desta edição! Acompanhe ao vivo em
http://t.co/O8Hpy7yQcv
"Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e emoções tóxicas" - Vânia
Castanheira no #TEDxSaoPaulo
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
RT @CLAUDIAonline: "Intoxicamos a vida não apenas com alimentação ruim, mas com relacionamentos ruins e
emoções tóxicas" - Vânia Castanheir…
@think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen que dia &lt;3
http://t.co/SVsoWwFr2v
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
RT @janessacamargo: @think_olga @think.eva chega de fiu fiu e só mulheres maravilhosas no #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen que dia &lt;3 http://t.co/S…
Estamos aqui!!! E e um privilégio enorme participar!!!
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/pTGLZm1jHY
RT @renatoguimaraes: Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, do Capão Redondo. Uma fala arrasadora no começo do
#TEDxSaoPaulo Women. http://…
#TEDxSaoPaulo http://t.co/y152mXlfGf
Um privilégio enorme!!!
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/5E0mk8VLB3
Um privilégio conhecer tantas pessoas com histórias incríveis
#TEDxSaoPaulo
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#TEDxWomen @ Masp https://t.co/jTCJrOHdvz
RT @helionichioka: Um privilégio conhecer tantas pessoas com histórias incríveis
#TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen @ Masp https://t.co/jTCJrOHdvz
RT @helionichioka: Um privilégio enorme!!!
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/5E0mk8VLB3
RT @helionichioka: Estamos aqui!!! E e um privilégio enorme participar!!!
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/pTGLZm1jHY
Como parar o choro depois da apresentação da Neide? #TEDxSãoPaulo
RT @vivsvianna: #TEDxSaoPaulo tá mto inspirador! Mulheres maravilhosas, com histórias emocionantes e projetos
incríveis! #TEDxWomen
RT @PlanoFeminino: Não tem tempo para ir na academia? Tudo bem! Qualquer movimento é válido.
@minhavidacomigo #tedxsaopaulo
RT @PlanoFeminino: O #Plano da @alexandra_loras é ver o negro ser representado nas novelas e na publicidade em
cargos de liderança. #TEDXSã…
RT @apassarelli: Como parar o choro depois da apresentação da Neide? #TEDxSãoPaulo
Amanhã tem Forno Fogão e Ribalta #tedxsaopaulo Masp
Cozinha com sentido e significado #tedxsaopaulo #diariodacozinheira
Escolher é abrir mão #tedxsaopaulo #diariodacozinheira
Fazer do jeito que se quer #tedxsaopaulo #diariodacozinheira
Senso de utilidade é fundamental #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
Os grandes resultados são o entendimento,o aprendizado e a satisfação #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
A grande sabedoria não está em ensinar e sim,em aprender #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
O amor para criar e construir,a força para mudar,a resistencia para perseverar #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
Diz-se que educamos com exemplos,não com palavras,eu acredito nisso #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
RT @TEDxSaoPaulo: "O amor para criar e construir, a força para mudar, a resistência para perseverar" @carlapernambuco #TEDxSaoPaulo #TED…
Chegou a vez de @carlapernambuco subir no palco do #TEDxSaoPauloWomen #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
http://t.co/FnC3rWtcj2
"O amor para criar e construir, a força para mudar, a resistência para perseverar" - @carlapernambuco #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
RT @carlapernambuco: Diz-se que educamos com exemplos,não com palavras,eu acredito nisso #diariodacozinheira
#tedxsaopaulo
RT @carlapernambuco: Diz-se que educamos com exemplos,não com palavras,eu acredito nisso #diariodacozinheira
#tedxsaopaulo
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RT @carlapernambuco: A grande sabedoria não está em ensinar e sim,em aprender #diariodacozinheira #tedxsaopaulo
Ensaio geral com emoção ❤ É já amanhã �� #tedxwomen #TEDxsaopaulo #masp #saopaulo #palestra…
https://t.co/Rx5AqcIZhT
"São as pequenas mudanças que conseguimos sustentar que fazem diferença nas nossas vidas." @minhavidacomigo no
#TEDxSaoPaulo #TedxWomen
Começou nossa talk com a Vânia Castanheiras @minhavidacomigo #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
#TEDxSaoPauloWomen http://t.co/HKEhu0aYmE
RT @minhavidacomigo: Ensaio geral com emoção ❤ É já amanhã �� #tedxwomen #TEDxsaopaulo #masp #saopaulo
#palestra… https://t.co/Rx5AqcIZhT
Privilégio de assistir o treinamento do #TEDxSaoPaulo Women, que acontece amanhã, quinta, no MASP, em SP....
http://t.co/rMLc99SEVr
Tudo pronto para começar o #TEDxSaoPaulo Women. A Vanessa Rodrigues vai falar daqui a pouco, mais ou menos às...
http://t.co/qVU8cr5rqe
Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, do Capão Redondo. Uma fala arrasadora no começo do #TEDxSaoPaulo Women.
http://t.co/7qubhEEIlX
Vanessa Rodrigues aplaudida de pé no #tedxsaopaulo Women: precisamos fazer com que a cidade seja mais amorosa
com... http://t.co/aqHF8IFjy2
RT @renatoguimaraes: Vanessa Rodrigues aplaudida de pé no #tedxsaopaulo Women: precisamos fazer com que a
cidade seja mais amorosa com... h…
RT @renatoguimaraes: Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, do Capão Redondo. Uma fala arrasadora no começo do
#TEDxSaoPaulo Women. http://…
RT @renatoguimaraes: Tudo pronto para começar o #TEDxSaoPaulo Women. A Vanessa Rodrigues vai falar daqui a
pouco, mais ou menos às... http:…
RT @renatoguimaraes: Privilégio de assistir o treinamento do #TEDxSaoPaulo Women, que acontece amanhã, quinta, no
MASP, em SP.... http://…
RT @TEDxLaVall: @TEDxLaVall dona tot el seu suport a @petropolis #tedxsaopaulo http://t.co/ihYmOo1ECj
RT @TEDxLaVall: @TEDxLaVall dona tot el seu suport a @petropolis #tedxsaopaulo http://t.co/ihYmOo1ECj
Grande honra ter podido participar como palestrante TED no evento #tedxsaopaulo hoje no MASP.…
https://t.co/rfT6jSbEHV
#TEDxSaoPaulo PARABÉNS Elena Crescia e toda a equipe de voluntárias TED. Vocês fazem a diferença #betterWorld
http://t.co/pYFwNhHGDM
RT @DavidPlanter: Grande honra ter podido participar como palestrante TED no evento #tedxsaopaulo hoje no
MASP.… https://t.co/rfT6jSbEHV
#TEDxSaoPaulo amanhã
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #girlspower http://t.co/YK757o9SuA
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RT @marjoriecarlini: #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #girlspower http://t.co/YK757o9SuA
Que arrependimento não ter ido no #TEDxSaoPaulo. Ao menos consegui assistir algumas online e, olha, nunca vi tanta
mulher inspiradora junta
@CarolChrispim obrigada! Vem no próximo! ;) #TEDxSaoPaulo https://t.co/LdtHGJbggl
#TEDxSaoPaulo @ São Paulo Museum of Art https://t.co/ZocgMeMIlq
Daqueles dias que podem durar mais. Sem problemas. #tedxsaopaulo #tedxwomen #tedxsp https://t.co/jP1JRjDGNa
Obrigada @elen_oliveira que lindo ouvir isso!! #TEDxSaoPaulo foi demais mesmo! https://t.co/aUTS1TrFag
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
#TEDxSaoPaulo tá mto inspirador! Mulheres maravilhosas, com histórias emocionantes e projetos incríveis!
#TEDxWomen
meodeos... começamos bem o bloco da tarde! Que voz linda! #TEDxSaoPaulo http://t.co/plS95F3AEN
Podia ficar o dia todo ouvindo a Alexandra Loras falar. #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen http://t.co/7DbOROPHEX
Parabéns pela organização e por conseguir reunir tantas mulheres maravilhosas @ecrescia! #TedxWomen
#TEDxSaoPaulo
RT @vivsvianna: Parabéns pela organização e por conseguir reunir tantas mulheres maravilhosas @ecrescia!
#TedxWomen #TEDxSaoPaulo
muito obrigada @vivsvianna :) elas merecem todo nosso trabalho! #TEDxSaoPaulo https://t.co/myBXiIWBED
RT @yurifukamati: Inspirador. Quanta força e empoderamento! #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #fb
Inspirador. Quanta força e empoderamento! #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #fb
#TEDxSaoPaulo me fez chorar... Meu coração não vai aguentar mais mulheres maravilhosas no
#TEDxParqueDasNaçõesWomen
Obrigada @yurifukamati !! :) #TEDxSaoPaulo https://t.co/an6PsRVSMP
@HeyRandomGirl Obrigada pela audiência! Continue nos acompanhando para ficar por dentro dos próximos eventos ;)
#TEDxSaoPaulo
Vi poucas palestras do #TEDxSaoPaulo online, e amei tudo que assisti. Espero ir no próximo! ❤ ❤ Mulheres lindas e
inspiradoras.
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
Esperamos você no próximo #TEDxSaoPaulo @HeyRandomGirl :) obrigada! https://t.co/TgGdcOCqrQ
Tudo de bom!!!! Mto Obrigada por esse momento #tedxsaopaulo http://t.co/ZXp7znByMz
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Maravilhoso!!!! a todos os palestrantes que fazem a diferença é inspiram por aí.... #tedxsaopaulo
http://t.co/YmAXfAIVoR
RT @jardineiro_fiel: Maravilhoso!!!! a todos os palestrantes que fazem a diferença é inspiram por aí.... #tedxsaopaulo
http://t.co/YmAXfAI…
RT @jardineiro_fiel: Maravilhoso!!!! a todos os palestrantes que fazem a diferença é inspiram por aí.... #tedxsaopaulo
http://t.co/YmAXfAI…
A moça do Think Olga da campanha Chega de Fiu Fiu ao vivo agora: http://t.co/TmmRYHjYHO #TEDxSaoPaulo
Aff, já caiu uma lágrima aqui: http://t.co/TmmRYHjYHO #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
"Cuidado com o que coloco pra dentro do meu corpo todos os dia." #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
Ae, pensei que ninguém ia falar sobre mulheres negras. :) #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, Alexandra Baldeah, jornalista e consulesa da França em #SP, fala sobre dignidade e
autoestima dos afrodescenden…
"O meu sonho é que um dia a cor da pele seja só um detalhe como a cor do cabelo." #TEDxSaoPaulo
#TEDxSãoPauloWomen
"Não deixe a vida te levar", Zeca Pagodinho não curtiu isso. #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
Excelente TED, inspiração pura!! #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
RT @tais_so: "Cuidado com o que coloco pra dentro do meu corpo todos os dia." #TEDxSaoPaulo
#TEDxSãoPauloWomen
RT @tais_so: "Não deixe a vida te levar", Zeca Pagodinho não curtiu isso. #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
RT @tais_so: Excelente TED, inspiração pura!! #TEDxSaoPaulo #TEDxSãoPauloWomen
#NinaFernandes fazendo uma apresentação maravilhosa no #TEDxSaoPaulo #TEDxSP #TEDxWomen @kellynagaoka
http://t.co/luxpu9d4jm
RT @tatiguti: #NinaFernandes fazendo uma apresentação maravilhosa no #TEDxSaoPaulo #TEDxSP #TEDxWomen
@kellynagaoka http://t.co/luxpu9d4jm
I'm in! #TEDxSaoPauloWomen #TEDxSaoPaulo #TEDx #ted #TEDxWomen #TEDxSP @ MASP - Avenida Paulista
https://t.co/OoPKwgH1pq
@ecrescia gratidão pelo dia incrível que você e sua equipe nos proporcionaram &lt;3 ! #TEDxSaoPaulo #TEDxSP
#TEDxWomen
RT @tatiguti: @ecrescia gratidão pelo dia incrível que você e sua equipe nos proporcionaram &lt;3 ! #TEDxSaoPaulo
#TEDxSP #TEDxWomen
RT @tatiguti: #NinaFernandes fazendo uma apresentação maravilhosa no #TEDxSaoPaulo #TEDxSP #TEDxWomen
@kellynagaoka http://t.co/luxpu9d4jm
RT @tatiguti: I'm in! #TEDxSaoPauloWomen #TEDxSaoPaulo #TEDx #ted #TEDxWomen #TEDxSP @ MASP Avenida Paulista https://t.co/OoPKwgH1pq
@lilianeferrari ficamos felizes que tenha gostado, agradecemos sua participação ;) #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @lilianeferrari: "... Deixa o cabelo da menina no mundo" #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo
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Adiantando tudo aqui por aqui porque amanhã será só #TEDxSãoPaulo
É hoje #tedxsaopaulo @ São Paulo Museum of Art https://t.co/LhvcqopcPU
Elena Crescia organizadora do evento #tedxwomen #tedxsaopaulo #tedxsp https://t.co/Mjs9x18sMH
Laura Sobral e a cidade como ponto de encontro #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/7QR8VbAOGd
Vanessa Rodrigues, Casa da Lua #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/FffoyXDKTn
Neide Santos, guerreira #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo #vidacorrida http://t.co/43gnY3s7qy
https://t.co/8N7G1I7GSG
Linda demais &gt;&gt;&gt; Diane Lima #tedxsp #tedxwomen #tedxsaopaulo https://t.co/fWXG7SVFZ4
Nina Fernandes #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/T40rj9fNEG
Juliana de Faria #chegadefiufiu #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/v0Hqtb21nc
Brilha Ana Fontes #redemulherempreendedora #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/POfz6C4aoq
"... Deixa o cabelo da menina no mundo" #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/aexa3aMemB
RT @bibiborghetti: "My wish is that skin color is a detail only just as it is your hair color" @alexandra_loras
#TEDxSaoPaulo #racism http…
RT @SenatoreMaira: #tedxFeelins me inspirando essa manhã com esse trabalho top #TEDxSãoPaulo #tedxSP
#TEDxWomen http://t.co/fg2l5jbXh5
RT @lilianeferrari: "... Deixa o cabelo da menina no mundo" #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo
https://t.co/aexa3aMemB
RT @lilianeferrari: É hoje #tedxsaopaulo @ São Paulo Museum of Art https://t.co/LhvcqopcPU
RT @lilianeferrari: Adiantando tudo aqui por aqui porque amanhã será só #TEDxSãoPaulo
RT @lilianeferrari: Brilha Ana Fontes #redemulherempreendedora #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo
https://t.co/POfz6C4aoq
RT @lilianeferrari: Juliana de Faria #chegadefiufiu #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/v0Hqtb21nc
RT @lilianeferrari: Nina Fernandes #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/T40rj9fNEG
RT @lilianeferrari: Linda demais &gt;&gt;&gt; Diane Lima #tedxsp #tedxwomen #tedxsaopaulo
https://t.co/fWXG7SVFZ4
RT @lilianeferrari: Neide Santos, guerreira #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo #vidacorrida http://t.co/43gnY3s7qy
https://t.co/8N7G1I7GSG
RT @lilianeferrari: Vanessa Rodrigues, Casa da Lua #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo https://t.co/FffoyXDKTn
RT @lilianeferrari: Laura Sobral e a cidade como ponto de encontro #tedxwomen #tedxsp #tedxsaopaulo
https://t.co/7QR8VbAOGd
RT @MeChamoWendy: RT @lilianeferrari: "... Deixa o cabelo da menina no mundo" #tedxwomen #tedxsp
#tedxsaopaulo http://t.co/OZzIGbdSRv
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RT @tatiguti: @ecrescia gratidão pelo dia incrível que você e sua equipe nos proporcionaram &lt;3 ! #TEDxSaoPaulo
#TEDxSP #TEDxWomen
RT @MeChamoWendy: RT @lilianeferrari: "... Deixa o cabelo da menina no mundo" #tedxwomen #tedxsp
#tedxsaopaulo http://t.co/OZzIGbdSRv
Pessoal, estive no #TEDxSaoPaulo para falar sobre a #chegadefiufiu. OBRIGADA por todo apoio e carinho que vocês me
enviaram. &lt;3
Em breve, os vídeos das palestras do #TEDxSaoPaulo estarão disponíveis.
Vale a pena conhecer as palestrantes e seus projetos inspiradores e transformadores. #TEDxSaoPaulo
RT @ThinkOlga: Em breve, os vídeos das palestras do #TEDxSaoPaulo estarão disponíveis.
Em breve, todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) @ThinkOlga https://t.co/1iTeWNfBL8
Ontem foi dia de TED! #TEDxSaoPaulo #TEDxSP #TEDxWomen http://t.co/s2mehM9Ufa http://t.co/r4AJ2LKPYC
@TEDxSaoPaulo foi incrível! Obrigada por ajudar a espalhar boas ideias @Gabriel_Ratto :) #TEDxSaoPaulo
https://t.co/YHHLHBxdWO
Finalmente chegou! #TEDxSaoPaulo @TEDxSaoPaulo
Palestras sensacionais! #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen #tedxSP
Se eu já tive a felicidade de fazer algo... Foi vir no #TEDWomen2015 #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
Equipe #tedxsaopaulo http://t.co/mnM4lOWdST
Elastic Heart no #tedxSP #TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
Fernanda Cabral, palestrando... Abrindo o #tedxsaopaulo! #imaginanaCopa
Já estou animadassa!!!!! #TEDxSãoPaulo #primeirafila
Começou! #TEDxSãoPaulo #tx #TEDxWomen #soexcited #Empowerment http://t.co/C4ogAlCXL1
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
RT @TEDxSaoPaulo: "Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" @alexandra_loras, que foi aplaudida …
Pode começar de novo? Can start again tomorrow? #TEDxSãoPaulo #TEDWomen2015 #TEDxWomen #tedxSP
http://t.co/yybLoJuuR8
#tedxFeelins me inspirando essa manhã com esse trabalho top #TEDxSãoPaulo #tedxSP #TEDxWomen
http://t.co/fg2l5jbXh5
@ecrescia obrigada, infinitamente obrigada por trazer o #TEDxSãoPaulo pro Brasil! Nossa não consigo parar de pensar!
❤ �
RT @SenatoreMaira: Já estou animadassa!!!!! #TEDxSãoPaulo #primeirafila
RT @SenatoreMaira: Fernanda Cabral, palestrando... Abrindo o #tedxsaopaulo! #imaginanaCopa
RT @SenatoreMaira: Elastic Heart no #tedxSP #TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
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Tweet
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RT @SenatoreMaira: @ecrescia obrigada, infinitamente obrigada por trazer o #TEDxSãoPaulo pro Brasil! Nossa não
consigo parar de pensar! ❤ �
&lt;3 #TEDxSaoPaulo em breve para todos @SenatoreMaira &lt;3 https://t.co/OWZhDupGyA
RT @TEDxSaoPaulo: Últimos ensaios para o TEDxSãoPaulo Women! Esperamos vocês amanhã, falta pouco!
#TEDxSaoPaulo #TEDWomen http://t.co/iPz5…
RT @TEDxSaoPaulo: .@alexandra_loras traz o questionamento de como podemos achar soluções para a invibilidade do
negro na sociedade #TEDxSao…
RT @TEDxSaoPaulo: .@alexandra_loras traz o questionamento de como podemos achar soluções para a invibilidade do
negro na sociedade #TEDxSao…
Sim, tem gente do bem, tem gente que quer o bem, tem gente que faz o bem. #TEDxSaoPaulo
RT @CultCultura: Sim, tem gente do bem, tem gente que quer o bem, tem gente que faz o bem. #TEDxSaoPaulo
No palco, @anafontesbr, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, fala sobre os desafios da mulher na sociedade
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
"Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" - @anafontesbr #TEDxSaoPaulo
#TedxWomen
Dia 28 está chegando e a ansiedade junto. #TEDxSãoPaulo #euvou #mulheresmudamomundo http://t.co/r55yUHkle8
RT @TEDxSaoPaulo: No palco, @anafontesbr, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, fala sobre os desafios da
mulher na sociedade #TEDxSaoP…
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
RT @AnaFontesBR: 28 de maio estarei no #TEDxSãoPaulo obrigado Elena Crescia pela sua confiança.
#mulheresmudamomundo http://t.co/eKzXdc6c…
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
É amanhã o #TEDxSaoPaulo! Os ingressos estão esgotados mas será possível assistir online as palestras pelo link
http://t.co/EVs3JJoJj2
Últimos ensaios para o TEDxSãoPaulo Women! Esperamos vocês amanhã, falta pouco! #TEDxSaoPaulo #TEDWomen
http://t.co/iPz5ECdoaR
É hoje! Logo terá início o #TEDxSaoPaulo e todos poderão acompanhar ao vivo pelo link http://t.co/EVs3JJoJj2
http://t.co/93XKMc6QPj
Diane Lima, diretora criativa do Instituto NoBrasil, fala sobre a capacidade de vencer obstáculos #TEDxSaoPaulo
http://t.co/xPMIEZwZCY
Laura Sobral, do projeto A Batata Precisa de Você, fala sobre o uso dos espaços públicos pela sociedade #TEDxSaoPaulo
#TEDWomen
"Todos podem empreender e essa é uma ferramenta de inclusão econômica" - Lina Kempf, co-fundadora da Aliança
Empreendedora #TEDxSãoPaulo
Tatiane Lobato fala sobre as percepções de oportunidades na periferia e conta sua história de empreendedorismo
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#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Clarice Chwartzmann, fundadora do Antena Cultural, fala sobre a quebra do tabu machista a respeito do comando da
churrasqueira #TEDxSaoPaulo
"Na verdade é sobre ocupar um lugar que não era permitido às mulheres antes" - Clarissa Chwartmann #TEDXSaoPaulo
http://t.co/by1WW20JV6
Jules de Faria, criadora do Chega de Fiu Fiu, fala sobre o assédio sofrido pelas mulheres na sociedade #TEDxSaoPaulo
http://t.co/6jyk4uHCAf
A musicista Lica Cecato encanta o público ao começar sua palestra cantando sobre Cuba, América e Brasil
#TEDxSaoPaulo http://t.co/QCiYzLcdGU
Pessoal, pausa para o almoço. Voltaremos daqui 1h com o streaming e com as palestras da tarde pelo link
http://t.co/0qU6CoMzWA #TEDxSaoPaulo
You can watch all conferences #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo, in brazilian portuguese, through live webstream:
http://t.co/EVs3JJoJj2
Tem talk surpresa no #TEDxSaoPauloWomen: Luc Bouveret sobe ao palco - "É simples o amor e sua expressão".
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
"Quem disse que precisamos ficar no sofrimento ... estamos aqui para fazer, para agir, para sorrir"- Luc Bouveret
#TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
Outro talk surpresa: David Arzel fala sobre o poder que temos de salvar vidas com um ato simples - doar sangue.
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
"70% dos casais brigam por dinheiro" - Denise Damiane #TEDxSaoPauloWomen #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Começamos o último bloco c/ Vânia Castanheiras, do Minha Vida Comigo, que venceu o câncer e fez mudanças
profundas em sua vida #TEDxSaoPaulo
Aprendizados que Vânia compartilha com a audiência: 1) cuidar da alimentação 2) se mexer 3) recuperar a autoestima
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Os outros aprendizados: 4) desintoxicar sua vida 5) viver o presente, o aqui e o agora. "Qual mudança vc vai começar
hoje?" #TEDxSaoPaulo
No palco, Alexandra Baldeah, jornalista e consulesa da França em #SP, fala sobre dignidade e autoestima dos
afrodescendentes #TEDxSaoPaulo
.@alexandra_loras traz o questionamento de como podemos achar soluções para a invibilidade do negro na sociedade
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
"Sonho com o dia em que a cor da pele será apenas um detalhe como a cor do cabelo" - @alexandra_loras, que foi
aplaudida de pé #TEDxSaoPaulo
Maria Dalva Rolim, coach no Leadership Training c/ Cavalos, conta como sua relação c/os equinos está ligada à sua
trajetória #TEDxSaoPaulo
"Eu, que queria ser domadora de cavalos, acabei sendo domada por eles" - Maria Dalva Rolim #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
Muito obrigada a todos que de alguma forma participaram e apoiaram o #TEDxSaoPauloWomen! #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen
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RT @vivsvianna: Parabéns pela organização e por conseguir reunir tantas mulheres maravilhosas @ecrescia!
#TedxWomen #TEDxSaoPaulo
Assista Ana Lúcia Fontes no @TEDxSaoPaulo #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo http://t.co/58JBOYbp3D
http://t.co/VNcwttHFlh
#TEDxSaoPaulo volta 12h15 - Assista aqui: http://t.co/58JBOYbp3D #TEDxWomen @TEDxSaoPaulo
http://t.co/ZiMKFkaNJR
RT @TEDxSaoPaulo: Muito obrigada a todos que de alguma forma participaram e apoiaram o #TEDxSaoPauloWomen!
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
RT @TEDxSaoPaulo: "Eu, que queria ser domadora de cavalos, acabei sendo domada por eles" - Maria Dalva Rolim
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
Thank you!!!! #TEDxSaoPaulo rocks ;) @TEDxSaoPaulo https://t.co/vBP0bkMu7V
Proud of my friend @alexandra_loras - she was spectacular at #TEDxSaoPaulo @TEDxSaoPaulo
https://t.co/LvE1vv4vBD
Em breve, todo dia é dia de @TEDxSaoPaulo #TEDxSaoPaulo ;)
@TEDxSaoPaulo foi incrível! Obrigada por ajudar a espalhar boas ideias @Gabriel_Ratto :) #TEDxSaoPaulo
https://t.co/YHHLHBxdWO
RT @TEDxSaoPaulo: "Acredito que as mulheres, mais do que dominar o mundo, podem melhorar o mundo" @anafontesbr #TEDxSaoPaulo #TedxWomen
Chegaram as letras do palco! Ficaram lindas!
Agora vamos pintar de vermelho ;)
#TEDxSãoPaulo http://t.co/Kv9iuVKcs7
1- crie ou ative sua conta de Twitter
2- use nosso hashtag #TEDxSaoPaulo
3- nós daremos assas para suas ideias e... http://t.co/cPqRibc7uN
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen tomorrow! Watch http://t.co/gaZlsrptd5 http://t.co/QA0gWMgQoB
RT @alexandra_loras: #TEDxSãoPaulo - vou participar no próximo Tedx em São Paulo dia 28 de maio
https://t.co/3krOY6KKYE
RT @apysantos: Mais um dia #ValeuAPena... momento UAU: ter o nome na lista de 'Agradecimento' do
#TEDxSãoPaulo.
"Deixar de ser... http://t…
@alexandra_loras rocks!! Merci mon amie - tu es super! Você arrasou!! :) #TEDxSaoPaulo https://t.co/AIkcrRZLUk
Amy Robinson a peek at #TEDxSaoPaulo contribution to #TEDxMusicProject :)
15 year old super talented Nina... http://t.co/1ftrq9anbG
Daqui a pouco subimos os vídeos e todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) https://t.co/0Km4itEt59
Daqui a pouco subimos os vídeos e todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) https://t.co/Qpq2DXCOo0
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Daqui a pouco subimos os vídeos e todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) https://t.co/UA2u1QKJZb
Daqui a pouco subimos os vídeos e todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) https://t.co/cEMYJCSl8i
Daqui a pouco subimos os vídeos e todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) https://t.co/aUTS1TrFag
Proud of my friend @alexandra_loras - she was spectacular at #TEDxSaoPaulo @TEDxSaoPaulo
https://t.co/LvE1vv4vBD
RT @ecrescia: Daqui a pouco subimos os vídeos e todo dia é dia de #TEDxSaoPaulo ;)) https://t.co/Qpq2DXCOo0
A percepção que gera o fluxo. E é este fluxo que reafirma ou transforma esta percepção. #TEDxSaoPaulo #juntus
http://t.co/BGNJlco5na
"É sempre uma decisão...
Decisões de pessoas que fazem diferenças o tempo inteiro." Fernanda Cabral
#imaginavc #TEDxSaoPaulo
http://t.co/kdGuzkG6sb
Ana Fontes, nossa supermulher!!! #inspiração #TEDxSaoPaulo #rme
"Qual a responsabilidade que nós artistas criativos colocamos no nosso trabalho para mudar o mundo?" #microrevoluções
#TEDxSaoPaulo
"O que é que você está fazendo para mudar a vida de alguém?" Neide dos Santos Silva #TEDxSaoPaulo
"Quando você quer, você faz: faz o que você precisa com o que você tem." Laura Sobral #TEDxSaoPaulo
"A cidade é um processo, faça parte dele." Laura Sobral #TEDxSaoPaulo http://t.co/m2poh570og
Mais um dia #ValeuAPena... momento UAU: ter o nome na lista de 'Agradecimento' do #TEDxSãoPaulo.
"Deixar de ser... http://t.co/6HUKpA0Hgt
...
#TEDxSãoPaulo http://t.co/z1HraS5tHD
"O que é que você está fazendo para mudar a vida de alguém?"
Bom dia, ainda no clima de #TEDxSaoPaulo. http://t.co/cJlhkqphHm
A querida Alexandra Loras ensaiando no palco #TEDxSaoPaulo
@alexandra_loras
#TEDxWomen #TED… https://t.co/fGHitnGnhW
O mais bacana de participar como voluntária da organização do #TedxSaoPaulo, assim como dos…
https://t.co/dT07U1ouSO
Cantando mantras enquanto monto os brindes para os apoiadores e palestrantes do #TEDxSaoPaulo
Que… https://t.co/kNX24SNhxF
Assista ao vivo de onde estiver!!
#TEDxSaoPaulo hoje… https://t.co/37HKUFoD9h
Ensaios #TEDxSaoPaulo
Palestrante Ana Fonte e a curadora Elena Crescia.
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Ao fundo a arte grafica de… https://t.co/t00wn7Yzp8
Palco #TEDxSaoPaulo finalizando!! Ensaios o dia todo!
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Stage Design Débora Bz Brandão
❤ … https://t.co/qqKQNhdQvk
Palco #TEDxSaoPaulo sem a iluminação! Notaram a diferença?!
❤ �❤ ��
#DeboraBzBrandao… https://t.co/TSrhNaiHXO
Bom dia! Momento de Leitura no #Metro
Venha para #TEDxSaoPaulo de taxi ou metro.
#TEDxWomen @… https://t.co/3IobKdOkYm
Acompanhem no twitter a cobertura do #TEDxSaoPaulo
#twitter #tedxwomen #ted #tedx #tedwomen https://t.co/NzQSwTiDHr
Fila as 7:00 da manhã para entrar no #MASP e participar do #TEDxSaoPaulo @ Vão Do Masp https://t.co/ptL05KkW3v
Público aguardando o início do evento #TEDxSaoPaulo
#TEDxWomen @ Museu De Arte De São Paulo https://t.co/xteKLbCbvW
Fernanda Cabral do imagina.vc
No palco de #TEDxSaoPaulo @ Museu De Arte De São Paulo https://t.co/IB1q7sBvZ5
Platéia assistindo ao #TEDxSaoPaulo no #MASP @ MASP - Avenida Paulista https://t.co/4pyuIGjHKM
Momento #Selfie com minha amiga querida shecarrieri que forneceu as bebidas para o #TEDxSaoPaulo e…
https://t.co/ejnC44PrJ8
Telão no #VãoLivre do #MASP com projeção do #TEDxSaoPaulo que aconteceu na ultima 5a feira, dia…
https://t.co/O4El9bPGiM
No telão a projeção do palco do #TEDxSaoPaulo que construímos para o evento!! Tivemos transmissão ao…
https://t.co/kN5HgDv1K5
Empreendedora londrinense no #TEDxSaoPaulo! https://t.co/D3QTSKXzoM
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados pelo NodeXL em 28/05/2015.
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ANEXO I – Tweets sobre o Evento TEDx São Paulo coletados da conta
@PlanoFeminino
Tweets coletados pelo mecanismo de busca avançada.
Critérios de pesquisa: Data: tweets coletados do período de 27 a 30 de
maio de 2015;
Palavra de busca: TEDxSãoPaulo
Idioma de busca: português
Plano Feminino® @PlanoFeminino 27 de mai de 2015São Paulo, Brasil
Jantar do #TEDxSãoPaulo com parceiros, palestrantes e equipe da organização.
Amanhã tem cobertura especial aqui!
Passa, Viviane Duarte

•
•

, CLAUDIA online e outros 2

RETWEET1
CURTIDAS3

•
22:50 - 27 de mai de 2015 · Detalhes

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015São Paulo, Brasil
Coincidência? Hoje o @TEDxSaoPaulo acontece aqui no @maspmuseu
#TEDxSãoPaulo

•
•

RETWEET1
CURTIDA1

•
09:03 - 28 de mai de 2015 · Detalhes
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Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015São Paulo, Brasil
Palco e auditório prontos p/ receber palestrantes e público. #TEDxSãoPaulo
#TEDxWomen

1 retweet2 curtiram
Responder
Retweetar

1
Curtir

2

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015

https ://www.

LIVE on #Periscope: #TEDxSãoPaulo
periscope.tv/w/V0g76TgzODYz
…

vai começar!

OHwxNDkzMzk2NN34lrQHTOj1p7OdjYZjxihYL3p3 6EEm4jS-BNG4EvDV

0 retweet0 curtiu
Responder
Retweetar

Curtir

Mais

TEDxSaoPaulo e 3 outros seguem

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Agora no palco, Fernanda Cabral, fundadora do Imagina vc e Imagina na Copa.
#TEDxSaoPaulo
0 retweet2 curtiram
Responder
Retweetar

Curtir

2

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"As pessoas transformam. As decisões individuais são muito importantes." Fernanda
Cabral #TEDxSaoPaulo
0 retweet1 curtiu
Responder
Retweetar

Curtir

1
Mais

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Se você muda seu jeito de olhar, o mundo inteiro muda" Fernanda Cabral
#TEDxSaoPaulo
3 retweets4 curtiram
Responder
Retweetar

3
Curtir

4
Mais
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Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Como você pode começar hoje a construir o mundo que você imagina?" Fernanda
Cabral #TEDxSaoPaulo
1 retweet2 curtiram
Responder
Retweetar

1
Curtir

2
Mais

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Imaginar é o começo de tudo" #imaginavc #TEDxSaoPaulo
2 retweets2 curtiram
Responder
Retweetar

2
Curtir

2
Mais

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Agora no palco, Helena Margarido, co-fundadora do Instituto BitCoin Brasil.
#TEDxSaoPaulo
0 retweet3 curtiram
Responder
Retweetar

Curtir

3
Mais

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Hoje no Brasil temos mais celulares que pessoas, e desses celulares, 50% são
smartphones" Helena Margarido #TEDxSaoPaulo
2 retweets0 curtiu
Responder
Retweetar

2
Curtir

Mais

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
Helena Margarido falando sobre o bitcoin. #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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"Ouvi "seu curriculum é maravilhoso, mas você não vai ter a promoção porque você
é mulher" e eu me senti culpada!" #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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Ana Lucia Fontes e os desafios de ser mulher empreendedora no Brasil.
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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"A minha causa de vida é ajudar empreendedores, e mais ainda, ajudar mulheres
empreendedoras" #TEDxSaoPaulo
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"Eu acredito que as mulheres podem dominar o mundo, mas mais que isso, acredito
que as mulheres podem melhorar o mundo" #TEDxSaoPaulo
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"Nossa capacidade de produzir está diretamente ligada à nossa capacidade de sonhar"
Diane Lima #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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Uma imagem vale mais que 140 caracteres! #TEDxSaoPaulo
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"Eu achei felicidade nos 350 filhos dessa comunidade" Neide dos Santos
#TEDxSaoPaulo
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Neide e sua história de vida emocionante e inspiradora. #TEDxSaoPaulo
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"A gente não precisa de dinheiro pras coisas mais importantes da vida, eu realmente
acredito nisso" Laura Sobral #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
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Voltamos! Agora com Lina Maria Kempf, co-fundadora e Diretora Executiva da
Rede Empreendedora. #TEDxSãoPaulo
0 retweet1 curtiu
Responder
Retweetar

Curtir

1
Mais

Plano Feminino® @PlanoFeminino 28 de mai de 2015
"Somos a 7a economia mundial mas estamos em 8o em desigualdade social" Lina
Kempf #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
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Lina Maria Kempf conta histórias de vida que mudaram através do
empreendedorismo. #TEDxSaoPaulo
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"Não existe uma lista de traços de personalidade que fazem um empreendedor, e sim
uma lista de ações" #TEDxSaoPaulo
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"Empreender tem a ver com errar e aprender com os erros. Acredite, comece, todos
podem empreender" Lina Kempf #TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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"Da minha história eu tirei uma lição: fazer tudo o que se puder com o mínimo"
Tatiane Lobato #TEDxWomen #TEDxSaoPaulo
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"Segundo a ONU 30% da população mundial vive na periferia" Tatiane Lobato
#TEDxSaoPaulo
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"Pra empreender você não precisa começar grande, precisa ter o sonho grande"
Tatiane Lobato #TEDxSaoPaulo
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Tatiane Lobato, empreendedora que mostra que é possível empreender e ter sucesso
na periferia #TEDxSaoPaulo
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"Me sentir de verdade, parar de olhar pra fora, colocar a vida em ponto morto e
deixar ela se revelar" Clarice Chwartzmann #TEDxSaoPaulo
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Juliana de Faria falando sobre o assédio sexual que as mulheres sofrem e o projeto
Chega de FiuFiu. #TEDxSaoPaulo
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"Então falar sobre assédio é patrulhamento do politicamente correto? Aí eu criei o
Chega de FiuFiu sozinha." Juliana de Faria #TEDxSaoPaulo
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"Tem outras pessoas que também acham super importante discutir sobre essa questão
do assédio. Eu não sou louca!" #TEDXSaoPaulo
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"Falo 7 línguas. Como, se saí daqui pobre? Eu criei um método: eu ensino português,
você me ensina inglês, japonês..." #TEDxSaoPaulo
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P/ ser tradutor voluntário do TED, inscreva-se no ted.com e depois entre no site
amara.com. #TEDXSaoPaulo
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Agora Nina Fernandes canta "stay with me" de Sam Smith, interpretação
emocionante! #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
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Carla Pernambuco, @carlapernambuco, maravilhosa agora no palco!
#TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
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"Como diz a minha coach: encaixa o quadril e vai pra cima desse povo!" Carla
Pernambuco #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
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"Eu sou muito inquieta, tenho muitos interesses, e sou multi-indisciplinada" Carla
Pernambuco #TEDxWomen #TEDXSaoPaulo
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"Vão atrás do sonho de vocês, porque é possível mudar de vida" Carla Pernambuco
#TEDxSaoPaulo #TEDxWomen
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"As pessoas aprendem o que elas vivem, e a gente educa pelo exemplo. Eu acredito
nisso!" Carla Pernambuco #TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
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Para tornar-se doador universal de medula óssea, cadastre-se no
ameo.org.br #TEDXSaoPaulo
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"Cada fase da vida da gente carrega uma realidade diferente" Denise Damiani
#TEDXSaoPaulo
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Denise Damiani fala sobre educação financeira. #TEDXSaoPaulo
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"Se a gente ajuda a abrir o diálogo com quem está próximo, o diálogo maior também
vai acontecer" Denise Damiani #TEDXSaoPaulo #TEDxWomen
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"Primeiro aprendizado: cuidado com o que coloco pra dentro do meu corpo todos os
dias" Vânia Castanheira #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
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"Segundo aprendizado: atividade física. Vcs todos aqui estão vivos. Então mexam-se.
Movimento é vida" Vânia Castanheira #TEDxSãoPaulo
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Dava qualquer desculpa para não ir à academia. Hoje vou seis vezes por semana.

Vânia #planodeverao Castanheira

#TEDxSaoPaulo
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"Terceiro aprendizado: encontrar a verdadeira auto-estima dentro de mim, todos os
dias" Vânia Castanheira #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
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"Eu descobri que era o amor que me movia: o amor por mim, e o amor por outras
pessoas" Vânia Castanheira #TEDxSãoPaulo #TEDxWomen
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"Quarto aprendizado: desintoxicar a minha vida. Temos a tendência de esquecer a
nossa mente." #TEDxWomen #TEDxSãoPaulo
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Quem falou que a gente não precisa desacelerar um pouco por algumas horas do dia?
Precisa, sim e isso é vida! #TEDxSaoPaulo
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A Jornalista Vania Castanheira mudou depois da dor e nos ensina que podemos
aprender com uma lição inspiradora de vida. Mude! #TEDxSaoPaulo
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"Precisamos trabalhar a auto-estima do afrodescendente" Alexandra Loras
#TEDXSaoPaulo
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"Imagine se todas as referencias históricas, herois, figuras historicas, fossem negros,
não seria chocante?" Alexandra Loras #TEDxSaoPaulo
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"Nasci na periferia de Paris, me formei onde a elite francesa estuda. Passei tempos
acreditando que era uma impostora." #TEDxSaoPaulo
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Onde estavam os heróis negros? As bonecas negras? Os personagens da história?Ela
passou a dar visibilidade ao negro.A dar voz. #TEDxSaoPaulo
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"De 1888 até 2015 não tínhamos cotas e está claro que não deu certo, não se
estabilizou a situação" Alexandra Loras #TEDxSaoPaulo
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"Meu sonho é que a cor da pele um dia seja apenas um detalhe, como a cor do
cabelo" Alexandra Loras maravilhosa #TEDxSaoPaulo
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"Domar cavalos tem muito sobre como nos relacionamos com as pessoas." Maria
Dalva #TEDxSaoPaulo
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"Ao domar cavalos você deve se comportar como líder, égua alfa, e não como
dominadora" Maria Dalva Rolim #TEDxSaoPaulo
1 retweet1 curtiu
Responder
Retweetar

1
Curtir

1
Mais
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"O cavalo reage de acordo com a minha linguagem corporal" Maria Dalva Rolim
#TEDxSaoPaulo
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"Minha avó dizia: não deixe a vida te levar. Tome as rédeas na sua mão e a conduza"
Maria Dalva Rolim #TEDxSaoPaulo
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