
Kit de Ferramentas 
Consertando a Falha - 

Combate à violência de 
gênero na internet contra 

mulheres negras 

A Glitch é uma instituição de caridade com sede no Reino Unido 
(nº 1187714), reconhecida internacionalmente por trabalhar para 
tornar o espaço virtual seguro para todas as pessoas. Fazemos 
isso conscientizando pessoas sobre o abuso online, e o impacto 
deste fenômeno através de uma perspectiva interseccional, 
defendendo uma mudança sistemática a longo prazo, tanto para 
empresas de tecnologia quanto para governos. Para atender 
às necessidades imediatas de nossa comunidade, oferecemos 
uma gama de programas educacionais sobre cidadania digital, 
autocuidado digital e segurança.
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aprofundar o desenvolvimento do nosso kit de ferramentas. 
O kit de ferramentas Fix The Glitch 2.0 foi desenvolvido por 
Seyi Akiwowo, Hayle Chalke-Davies e Kiran Chalke, com apoio 
de Layla Austin. Este kit de ferramentas foi traduzido por Minas 
Programam e Mariana Tiemi

Objetivos do kit de ferramentas

Em 2018, o relatório “Twitter tóxico” da Anistia Internacional 
reportou que mulheres negras são alvos de abuso online 
de modo desproporcional, sendo 84% mais prováveis de 
serem mencionadas em tweets abusivos ou problemáticos 
em comparação com mulheres brancas. Em nosso relatório 
recente sobre Covid-19, 50% das mulheres e pessoas não-
binárias não brancas responderam que experienciaram abuso 
na internet desde o início da pandemia. Este documento é um 
Kit de Ferramentas 2.0, disponível para download. Ele é um 
aperfeiçoamento de um kit lançado em 2019, com foco particular 
em mulheres negras e pessoas não-binárias. Trata-se de uma 
ferramenta interativa e prática que visa auxiliar na erradicação 
do problema crescente do assédio ou abuso online.

Esse kit de ferramentas foi criado e revisado por especialistas 
para apoiar mulheres negras e pessoas que buscam eliminar a 
violência de gênero na internet (online gender-based violence, Follow us online
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ou OBGV, em inglês) contra mulheres negras, mas podem não 
saber como começar. O kit de ferramentas inclui um guia prático 
para você, na posição de quem conduz a discussão, iniciar uma 
conversa breve e instrutiva sobre o fim da violência de gênero 
na internet em suas comunidades e redes de contatos — no 
trabalho, na escola, na organização em que você pertence, ou 
virtualmente, com outras pessoas usuárias de mídias sociais. 

As atividades do kit de ferramentas consistem em cinco rodadas 
breves com perguntas, contabilizando cerca de 1 hora de 
discussões no total, considerando que cada rodada dure entre 
8-10 minutos. Ao fim da conversa, tanto a pessoa que conduz, 
quanto aquelas que discutiram estarão mais informadas sobre a 
violência de gênero na internet e seus impactos em mulheres e 
comunidades minoritárias, e terão aprendido modos de ajudar a 
combater o abuso online.

Fix The Glitch Toolkit por Glitch possui licença Creative 
Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 
Internacional. CC BY-NC-ND 4.0
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Termos e condições importantes 

É com muito entusiasmo que lançamos nossa segunda edição do 
kit de ferramentas Consertando a Falha, e mal podemos esperar 
para ouvir sobre as discussões de vocês. Embora sejamos uma 
instituição de caridade, escolhemos não precificar essa edição 
para que possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Em 
troca, pedimos que os protocolos da licença Creative Commons 
sejam seguidos. Não se deve alterar o kit de ferramentas Fix The 
Glitch 2.0, ou usá-lo para fins comerciais. 

É possível contatar a Glitch para agendar um de nossos 
workshops de treinamento virtuais. Caso queira saber mais, 
esteja buscando permissão para traduzir este kit de ferramentas 
para seu idioma, queira firmar parceria, ou tenha alguma dúvida, 
por favor envie um e-mail para info@fixtheglitch.org.

mailto:info%40fixtheglitch.org?subject=Fix%20the%20Glitch%20Toolkit
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Neste pacote:

Cartões amarelos para organizar 
Estes cartões apresentam a Glitch, o Kit de Ferramentas 
e explicam o seu propósito. Estes cartões também 
explicam o conteúdo do kit e oferecem orientações à 
pessoa facilitadorade sobre como conduzir a sessão.

Cartões brancos para facilitação e estimular 
conversas
Para ajudar a pessoa facilitadora a se preparar para 
a sessão, fornecemos orientação para cada rodada e 
delineamos os principais pontos para os parceiros de 
discussão. Também incluímos uma lista de 10 dicas 
importantes. Certifique-se também de verificar nosso 
documento de recursos adicionais na página do kit de 
ferramentas Fix the Glitch.

Cartões pretos contendo perguntas
Existem cinco cartões de perguntas, um para cada uma 
das cinco rodadas de discussão. Peça aos participantes 
que abram os cartões antes de cada rodada e então 
peça a uma pessoa presente na discussão que leia o 
cartão de perguntas em voz alta para o resto do grupo.  

Vamos começar!
Criando o cenário

Comece agradecendo a presença de quem vai participar, 
se apresente, apresente o Glitch e o propósito desta sessão. 
Descreva brevemente o que acontecerá nesta sessão e convide 
as pessoas que vão discutir para se apresentarem. Estabeleça 
algumas “regras da casa” (veja o cartão com as nossas 10 
melhores dicas para mediação). No começo de cada rodada 
de questões, direcione as pessoas aos cartões de perguntas, 
encoraje as participantes a compartilharem suas opiniões e 
as convide para tomar notas e fazer comentários sobre as 
perguntas em si.

Rodadas de perguntas

1  O que é violência de gênero na internet?
2  Como a violência de gênero na internet pode afetar 

mulheres negras?
3 Como podemos gerar maior segurança online, e defender 

o autocuidado digital?
4 Intervenções ativas de observadores: como posso 

oferecer suporte a mulheres negras quando elas sofrem 
abuso na internet?

5 Como podemos erradicar a violência de gênero na 
internet contra mulheres negras? 



As 10 melhores dicas para 
mediação

Para garantir o sucesso da sessão

1 Localização: Certifique-se de ter um espaço tranquilo para 
abrigar as conversas, tanto virtual quanto presencialmente. 
Cheque se sua escola, espaço de trabalho ou organização 
possuem uma sala acessível disponível e reserve-a com 
antecedência. Se estiver usando uma plataforma online, 
previna ataques de trolls, como já ocorreu no Zoom, por 
exemplo, utilizando um ID e senha exclusivos. Crie uma sala 
de espera para participantes e tenha certeza de que a pessoa 
mediadora será a única capaz de compartilhar telas. Também 
é possível bloquear uma reunião quando ela se inicia, e 
remover participantes perturbadores para proteger ainda mais 
a sessão.

2 Horário e data: Marque um dia e um horário para a sessão 
para que as pessoas possam planejar a participação na 
discussão, e a sua escola, trabalho ou organização possam te 
ajudar com a logística. Lembre-se de enviar o máximo possível 
de avisos.

3 Duração: Lembre-se de que as pessoas são ocupadas, e trata-
se de um tópico complexo de se discutir, então, conseguir 
que participantes se mantenham com foco no debate por um 
longo período pode ser desafiador. Tente manter a duração da 
sessão em até 60 minutos.

4 Preparação: Não se esqueça de ler este guia com atenção 
e percorra as referências complementares no nosso site. 
Lembre-se, nosso objetivo com esta sessão é incitar uma 
conversa bem informada e interativa sobre violência de 
gênero na internet, considerando seu impacto na pessoa que 
vivencia abuso, e naquelas ao seu redor, como pais, filhas e 
filhos, amigas e amigos, e familiares.

5 Engajamento: Às vezes pode ser difícil para as pessoas em 
discussão entenderem ou se identificarem com a violência 
de gênero na internet, então se prepare para dar exemplos 
que demonstrem como esse fenômeno opera e que tipo de 
impacto ele provoca. 

6 Linguagem: A violência de gênero na internet é um 
fenômeno recente, portanto tente evitar jargões ou linguajar 
específico. Além de não ser familiar para todas as pessoas 
presentes, isso pode  fazer com que algumas se distanciem da 
discussão.

7 Inclusão: Algumas pessoas são naturalmente mais propensas 
a falar, e outras preferem participar de maneiras menos 
vocais. Se você notar que algumas pessoas na discussão estão 
tendo dificuldades para se envolverem na conversa, use sua 
criatividade e encontre formas de convidá-las para o debate.

8 Vocabulário: Outra dica útil é criar um glossário coletivo em 
um quadro branco virtual. Durante a discussão, é possível 
que as pessoas tenham dúvidas sobre diferentes termos ou 
queiram buscar explicações. Estas são boas oportunidades 
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Materiais: Para discussões presenciais, não se esqueça de 
trazer objetos como papel para flipchart (quadro branco), 
canetas, questionários, este kit de ferramentas e talvez até 
alguns lanches.

5

para promover engajamento e aprendizado  sobre a violência 
de gênero na internet entre as pessoas participantes.

9 Regras da casa: Discutir sobre violência de gênero na internet 
pode envolver o compartilhamento de experiências pessoais. 
É uma boa ideia estabelecer algumas “regras da casa”, 
que podem incluir coisas como confidencialidade, não ter 
interrupções, respeito às opiniões e que todas as perguntas 
são bem-vindas. 
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Rodada 1

Definição
O que é violência de gênero 

na internet?

Perguntas complementares:  
•  Que tipos de comportamentos online contra 

mulheres negras são inapropriados?
•  Quem você acha que se afeta mais pelo assédio 

online, comentários abusivos ou ameaças?
•  Como você definiria a violência online baseada em 

gênero?

Soluções para a rodada 1

A violência de gênero na internet é um fenômeno relativamente 
recente, que muitas pessoas podem ter dificuldade para definir 
com precisão. Em nosso caso, essa incerteza é uma boa forma 
de facilitar a abordagem do tema. Para começar, pergunte às 
pessoas do  grupo como elas definiriam a violência de gênero 
na internet.

Definições de palavras-chave
•  Abuso online pode incluir uma gama de táticas e 

comportamentos prejudiciais que vão desde compartilhar 
conteúdos embaraçosos ou mal intencionados sobre uma 
pessoa a fim de se passar por ela, fazer doxing (pesquisa e 
transmissão não autorizada de  informações pessoais) ou 
perseguições, até o uso não consensual de fotos/vídeos e 
ameaças violentas.

•  Violência de gênero na internet geralmente é definida 
como uma ação nociva por uma ou mais pessoas, dirigidas 
a outras, com base em suas identidades sexuais ou de 
gênero, ou ainda pela aplicação forçada de normas de gênero 
prejudiciais. Esses atos de violência são cometidos, assistidos 
ou agravados pelo uso de Novas tecnologias de informação 
e comunicação (NTIC), como celulares, internet, plataformas 
de mídia social ou e-mail. Tanto mulheres quanto homens 
experienciam violência de gênero, mas a maioria das vítimas 
são mulheres e meninas.
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•  Formas múltiplas e entrecruzadas de discriminação 
online referem-se a fatores sociais como raça, origem, etnia, 
sexualidade, identidade de gênero, classe ou deficiência, que 
também influenciam as diferentes formas como a violência 
de gênero é experienciada por mulheres. Por exemplo, 78% 
de pessoas LGBT+ experienciaram crimes e discursos de 
ódio online nos últimos cinco anos; além disso,  houve um 
aumento de 71% em crimes de ódio online contra pessoas 
com deficiência, tornando  pessoas com deficiência registrada 
quatro vezes mais propensas a se manterem offline.



Rodada 2

Impacto
Como a violência de gênero na 
internet pode afetar mulheres 

negras? 

Perguntas complementares:
•  Como você se sentiria se suas mídias sociais fossem 

inundadas de comentários odiosos ou ameaças a 
você ou à sua família? 

•  Quais são as consequências de se encarar a 
violência de gênero na internet contra mulheres 
negras? Este impacto é diferente para outras 
pessoas em suas vidas?

•  As consequências são diferentes para mulheres 
negras com outras identidades múltiplas e 
interseccionadas, como por exemplo, para aquelas 
que fazem parte da comunidade Lésbica, Bissexual, 
Queer ou Transgênero?

Soluções para a rodada 2

As perguntas desta rodada têm como foco aumentar a 
compreensão e empatia das/os participantes de discussão. 
A violência de gênero na internet contra mulheres negras é 
uma questão séria e potencialmente fatal, com repercussões 
reais para as vítimas, bem como para seus familiares, amigos e 
comunidades locais.

4 consequências comuns da violência de gênero na internet:
1  Saúde mental: Causa danos à saúde mental e ao bem-estar 

de uma pessoa, levando ao aumento do estresse, ansiedade, 
automutilação e suicídio.

2  Limitação do discurso e da expressão: Possui um “efeito 
silenciador”, que impede que comunidades já marginalizadas 
se expressem virtualmente e exerçam seus direitos à 
liberdade de expressão. Também pode levar as mulheres 
negras e LBTQ+ a omitirem suas sexualidades e identidades 
em espaços virtuais.

3 Piora do abuso doméstico: No contexto de abuso e violência 
doméstica gerada por parceiros/as íntimos/as, agressores 
frequentemente utilizam ferramentas digitais para infligir 
suas vítimas. A Women’s Aid descobriu que 85% dos abusos 
virtuais vindos do/a parceiro/a ou ex-parceiro/a seguiam um 
padrão de abuso experienciado offline. Algumas mulheres 
e pessoas não-binárias, incluindo aquelas pertencentes a 
comunidades negras, podem ter menos probabilidade de 
reportar abuso por preocupações acerca do impacto ou 
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estigmas em sua rede familiar ou comunidade, ou ainda por 
desconfiarem das agências reguladoras devido a experiências 
negativas passadas e do racismo estrutural.

4 Sub-representatividade na vida pública: Presenciar o abuso 
online enfrentado por outras pessoas que possuem as mesmas 
identidades múltiplas e interseccionadas que elas (como 
mulheres negras na política, por exemplo), pode fazer com que 
pessoas repensem suas escolhas de carreira. Isso pode causar 
impactos de longo prazo em suas vidas profissionais, podendo 
intensificar a  sub-representação em certas profissões, tais 
como Política ou Mídia.



Rodada 3

Relatos e limites
Como podemos gerar maior 

segurança online, e defender o 
autocuidado digital?

Perguntas complementares: 
•  Quais são as 3 formas de gerar maior segurança 

online? 
•  Como podemos reportar violência de gênero na 

internet? 
•  Quais são os 3 limites digitais que podemos definir 

para proteger nossa saúde mental e bem-estar 
virtual?

Soluções para a rodada 3

Esta rodada está focada no aprendizado de maneiras de nos 
defendermos contra a violência de gênero na internet, e 
entender o que podemos fazer para estabelecer limites virtuais 
para protegermos nossa saúde mental e bem-estar no âmbito 
digital. Para começar, introduza o assunto de segurança digital 
de forma mais ampla, e desvie-se de detalhes e especificações 
técnicas sobre o assunto. Lembre-se de falar sobre como 
podemos oferecer suporte a mulheres negras, mulheres 
negras LGBTQ+ e pessoas não-binárias, suas/seus amigas/os e 
familiares no ambiente virtual.

Três maneiras de garantir maior segurança online: 
1  Revise suas contas digitais: caso tenha visto alguma notícia 

sobre vazamento de dados de uma empresa em que você 
possui conta, atualize suas informações e altere suas senhas.

2  Habilite a autenticação de dois fatores tanto no e-mail 
pessoal quanto no profissional (e também em aplicativos 
de mensagens de texto/chamadas ou demais apps no seu 
celular).

3 Utilize um software gerenciador de senhas quando estiver 
fazendo login em múltiplas contas.

Para quem você pode denunciar casos de violência de gênero 
na internet, e como fazê-lo?
Peça para que as pessoas participantes na discussão 
compartilhem sobre para quem e como acham que podem 
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reportar a violência de gênero na internet. Algumas táticas de 
violência de gênero na internet podem não ser reconhecidas 
como ilegais, enquanto outras podem ser criminosas.

Denunciando violência de gênero na internet contra mulheres 
negras e pessoas não-binárias: :
1  Em plataformas de mídias sociais: Facebook e Instagram 

- clique nos 3 pontos no topo direito do post ou perfil, e em 
“Denunciar...”, incluindo o motivo. Twitter - clique na seta para 
baixo no tweet, e em “Denunciar Tweet”.

2  Para a polícia: Quando possível e se você se sentir 
confortável para tal; por exemplo, caso seja vítima de um 
crime de ódio, você pode reportá-lo à polícia. Antes, faça um 
registro preciso e completo sobre o assédio utilizando nosso 
formulário para documentação de abuso online. Este recurso 
online da Glitch pode te ajudar a saber todas as informações 
que você precisa coletar: https://bit.ly/2GbG4tb.

3 Para seu/sua empregador/a, escola, pais ou responsável:  
Se o abuso acontece em uma plataforma ligada ao trabalho, 
vem de um colega, ou afeta seu trabalho. É importante 
compartilhar o que está acontecendo com as pessoas do 
trabalho. Se você for menor de idade, deve conversar com 
uma pessoa adulta de confiança, ou com alguém de sua 
escola. 

3 dicas de autocuidado digital: 
•  Ter uma política nas suas páginas ou perfis pessoais, um 

tweet pinado ou postagem curta com uma lista do que 

você espera das outras pessoas no ambiente digital é uma 
boa forma de garantir seu próprio autocuidado online. A 
lista pode incluir como você pretende lidar com ataques, 
comentários agressivos, misoginia, racismo, sexismo, 
homofobia e transfobia. E também explicações sobre como 
você se envolverá com contas anônimas, trolls e tópicos não 
discutíveis. Isso assegura que as pessoas entendam seus 
limites e garante que você não precisa responder a nada 
que os ultrapasse (você pode simplesmente denunciar e 
seguir em frente). Além disso, você pode criar seu próprio 
checklist mental sobre privacidade enquanto estiver 
postando, por exemplo: essa postagem possui informações 
privadas/pessoais que não quero expor? Me sinto confortável 
compartilhando essa informação com todas as pessoas que 
me seguem?

•  Converse com um/a amigo/a, alguém da família ou outra 
pessoa confiável sobre o que está acontecendo e como isso 
te faz se sentir. Peça para que escutem ativamente sobre o 
ocorrido, acreditem em você e te validem. Você pode pedir 
ajuda para documentar e reportar o abuso, para ou por você. 
Busque apoio de pessoas queridas se decidir fazer uma 
denúncia à autoridade competente.

•  Reserve um tempo para si mesmo/a todos os dias e faça algo 
que te agrade, como forma de balancear os desafios de se 
estar online, por exemplo: sair, ler um livro, assistir na Netflix, 
encontrar amigos. Faça algo que te faça sorrir.
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Rodada 4

Aliança: intervenções ativas de 
observadores no ambiente virtual

Como posso oferecer suporte 
a mulheres negras quando elas 

sofrem abuso na internet?

Perguntas complementares:  
•  Esse apoio seria o mesmo para mulheres negras e 

para pessoas LGBTQ+ não-binárias, uma vez que 
as experiências do abuso online podem se dar de 
formas distintas? 

•  Que formas de aliança e apoio você gostaria de 
ter, inclusive por parte de seus/suas amigos/as, 
seguidores/as, colegas e empregadores/as? 

Soluções para a rodada 4

Há muitas maneiras de oferecer suporte a mulheres negras e 
pessoas com identidades múltiplas e interseccionadas:
1  Ajude a denunciar posts e conteúdo abusivo para plataformas 

de mídias sociais
2  Responda à vítima do abuso e interaja intencionalmente com 

o post, por exemplo, compartilhando-a e amplificando sua 
mensagem

3 Envie uma mensagem ou um gif encorajador para a vítima
4 Incentive a pessoa a registrar o abuso. Caso se trate de um 

crime de ódio, talvez você queira encorajá-la a reportar à 
polícia 

5 Compartilhe referências sobre bem-estar e segurança digital 
que você tenha achado úteis

O abuso online pode ser insuportável e muito angustiante, 
mais ainda se for direcionado a diferentes características de 
sua identidade, como fazer parte da comunidade LGBTQ+, por 
exemplo. Você também pode recomendar que a pessoa contate 
outras organizações que ofereçam suporte adicional. No Reino 
Unido, isso inclui Samaritans, Victim Support, National Stalking 
Helpline, SARI e Galop. No Brasil, existem opções como SaferNet 
(https://new.safernet.org.br/#), Marias da Internet (http://www.
mariasdainternet.com.br/), Mapa do acolhimento (https://www.
mapadoacolhimento.org/) e o Tamo Juntas (https://tamojuntas.
org.br/quem-somos/).

12

https://new.safernet.org.br/#
http://www.mariasdainternet.com.br/
https://www.mapadoacolhimento.org/
https://tamojuntas.org.br/quem-somos/


Que apoio, se algum, eu gostaria que meus/minhas 
empregadores/as me dessem se eu tivesse me deparado com 
abuso online?
1  Fornecimento de treinamento para educar e informar 

empregadores/as sobre abuso online, segurança e 
autocuidado digital, violência de gênero na internet, e tópicos 
relacionados.

2  Criação de oportunidades no local de trabalho para que 
todas as pessoas discutam, se informem e sejam desafiadas 
sobre seus comportamentos virtuais, particularmente aqueles 
relacionados a como se tornar uma observadora ativa. O 
Glitch fornece treinamentos e oficinas sobre Cidadania digital, 
Observação ativa online, Autocuidado e autodefesa digitais.  

3 Criação de recursos online; novas políticas sobre condutas 
online; alocação de fundos para suporte adicional ao 
aprendizado sobre como proporcionar redes de  mulheres 
negras com  identidades múltiplas e interseccionadas; e, 
por fim, desenvolver treinamentos sobre estratégias de 
prevenção que poderiam ser implantadas para melhor equipar 
indivíduos/as com as ferramentas necessárias para lidar com 
a violência de gênero na internet de forma mais eficaz e 
solidária possível. Isso é especialmente importante durante as 
medidas de isolamento ocasionadas pela Covid-19.

4 Formação de um comitê para a investigação das queixas 
apresentadas por mulheres e pessoas de comunidades 
marginalizadas da organização, o que inclui abusos racistas, 
sexistas e baseados em gênero dentro da própria organização. 
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A garantia de que este comitê contenha pelo menos uma 
pessoa não branca, e/ou uma pessoa da comunidade LBT 
(Lésbica, Bissexual, Transgênero).

5 Empregadores/as podem acessar a página da Crash 
Override Network para obter um material explicativo útil, 
que explica o que empregadores/as podem fazer nos casos de 
abuso online contra seus/suas funcionários/as.



Rodada 5

Soluções
Como podemos erradicar a 

violência de gênero na internet 
contra mulheres negras?

Perguntas complementares:  
•  O que você acha que deve ser feito para acabar 

com a violência de gênero na internet?
•  Como você acha que plataformas de mídias sociais 

e o governo poderiam prevenir e erradicar a 
violência de gênero na internet?

•  Como você acha que poderia ajudar a acabar com a 
violência de gênero na internet?

•  Como você acha que sua comunidade poderia 
ajudar a combater a violência de gênero na 
internet?

Soluções para a rodada 5

Aqui estão 4 maneiras de sua comunidade e redes 
(comunidade, organização, escola, partido político, rede 
social) podem ajudar a acabar com a violência de gênero 
na internet

1 Empresas de mídias sociais podem melhorar as ferramentas 
de comunicação para facilitar denúncias, assumir maior 
responsabilidade pela saúde mental e bem-estar de 
seus/suas usuários/as, sendo mais transparentes sobre 
políticas relacionadas à violência de gênero na internet 
e como elas se aplicam em seus produtos. Elas também 
podem trabalhar mais efetivamente para banir infratores 
recorrentes, e estabelecer parcerias com a sociedade civil 
a fim de desenvolver ferramentas educacionais online para 
autocuidado e defesa digitais.

2  Sua comunidade pode buscar por treinamento para educar e 
informar empregados/as, estudantes e membros sobre abuso 
online, segurança digital, violência de gênero na internet e 
tópicos relacionados. A Glitch fornece oficinas sobre Cidadania 
Digital, Autocuidado e autodefesa digitais.  

3 Escolas podem desenvolver e implementar políticas para 
garantir a segurança online de seus/suas alunos/as e educar, 
treinar e impor um código de conduta online. O Glitch oferece 
oficinas de Cidadania Digital para crianças e jovens.
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