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RESUMO 
A presente produção teve como objetivo o monitoramento 
midiático das eleições 2014, no que tange as manifestações de 
gênero, raça, sexualidade e religião. Frisando o papel das mídias 
sociais no atual cenário eleitoral, utilizando-se da página 
facebookiana do Observatório Feminista e do blog Observatório 
Feminista com a publicação de Boletins online e problematizações 
das discussões. O percurso metodológico foi construído a partir do 
conhecimento científicos e empíricos acumulados a partir da 
experiência no projeto de extensão universitário, vinculado ao 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM na 
Universidade Federal da Bahia. 
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1. O papel das mídias sociais nas Eleições de 
2014 
As Eleições brasileiras de 2014 tiveram um novo cenário através 
das mídias sociais, tornando-se um dos principais meios de 
interlocução entre candidatos e o povo, onde a comunicação e as 
informações poderão ser discutidas e compartilhadas em tempo 
real. A utilização de páginas e perfis nas redes socias passaram a 
ser uma ferramenta estratégica aderida por partidos e candidatos 
no período eleitoral de 2014, a fim de se aproximar e conquistar 
os eleitores.  

O papel das mídias sociais nas ultimas eleições brasileiras tiveram 
um grande impacto, trazendo uma nova dinâmica para a sociedade 
e um novo marco para as eleições, sendo que pela primeira vez 
elas sofreram diretamente influencia pelas redes. Podemos 
perceber esta realidade através da pesquisa divulgada pelo IBOPE 

em 2013 que já apontava que o país tinha ultrapassado a marca de 
100 milhões de usuários nas redes sociais.  

 
A ideia de rede social começou a ser usada há cerca de um 
século, para designar um conjunto complexo de relações entre 
membros de um sistema social a diferentes dimensões. A partir 
do século XXI, surgiram as redes sociais na Internet, e, do ponto 
de vista sociológico, permanecem os mesmos conceitos. A 
revolução das mídias sociais aconteceu sem se derramar uma 
gota de sangue e já é uma realidade. (Telles, 2010). !

No período eleitoral de 2014, as redes de comunicação virtual 
tiveram um papel fundamental entre candidatos, militantes e 
oposições, nos quais se utilizou da internet e das redes sociais para 
fazer críticas, divulgar projetos e propostas e agenda de campanha 
através do Twitter, dos sites oficiais e especialmente via facebook 
– que tem um grande poder de mobilização.  !
O Facebook para além de uma ferramenta, que proporciona uma 
vasta rede de socialização e informação a tempo real é uma 
plataforma da rede social que mais ganha à preferência atualmente 
entre os usuários da internet, principalmente entre os jovens que 
representou nas ultimas eleições uma grande parcela de eleitores. 
Atualmente não se recomenda disputar uma eleição desprezando o 
poder das redes sociais e da sua mobilização para além da 
comunicação interpessoal. 

A contínua transformação da tecnologia da comunicação (TI) 
na era digital amplia o alcance dos meios de comunicação para 
todos os domínios da vida social, numa rede que é 
simultaneamente global e local, genérica e personalizada, num 
padrão em constante mudança. (CASTELLS, 2013, pág. 14). 
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Historicizar o Facebook é compreender que mesmo com uma 
grande expansão atual o seu surgimento aconteceu recentemente 
no ano de 2004, fundado por Mark Zuckerberg juntamente com 
colegas de quarto da faculdade em Harvard, Dustin Moskovitz, 
Chris Hughes e Eduardo Saverin. Ressaltando que, desde sua 
criação o Facebook trás inúmeras utilidades da sua plataforma e 
que passaram a ser reutilizadas inclusive pela militância digital 
nas mídias sociais. “As mídias sociais são plataformas na Internet 
construídas para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a 
interação social e o compartilhamento de informações em diversos 
formatos”. (Telles, 2010). 

O ativismo digital ou a militância digital encontrou-se uma nova 
forma de se manifestar através das redes socias, agregando 
pessoas com interesses convergentes e divergentes, passando a dar 
uma maior visibilidade ao seu ativismo através da comunicação 
que agora alcança os quatros cantos do país.  

Podendo ser observados, entretanto, no período eleitoral de 2014, 
onde a militância digital se destacou com os perfis  facebookianos 
de movimentos pró ou contra determinado candidatos e com os 
perfis fakes, que apesarem de não serem oficiais, reuniram 
inúmeros seguidores e compartilhamentos a favor das suas causas, 
que no final das contas, influenciou diretamente ou indiretamente 
as decisões dos seus internautas no dia da votação.  

A questão fundamental é que esse novo espaço público, o espaço 
em rede, situado entre os espaços digital e urbano, é um espaço 
de comunicação autônoma. A autonomia da comunicação é a 
essência dos movimentos sociais, ao permitir que o movimento 
se forme e ao possibilitar que ele se relacione com a sociedade 
em geral, para além do controle dos detentores do poder sobre o 
poder da comunicação. (CASTELLS, 2013, pág. 21).   !

O Facebook transformou-se não só em um canal de comunicação, 
mas em uma ferramenta de empoderamento e voz ativa daqueles 
candidatos presidenciáveis de partidos pequenos, excluídos pela 
monopol ização das grandes mídias e empresas de 
telecomunicação, que os invisibilizaram durante todo o período 
eleitoral. Sendo que, a partir das redes sociais – que é um campo 
aberto e vasto de informação, que esses candidatos ganharam 
espaço e passaram a se posicionar diretamente com o povo.  

Começou nas redes sociais da internet, já que estas são espaços 
de autonomia, muito além do controle de governos e empresas, 
que, ao longo da história, haviam monopolizado os canais de 
comunicação como alicerces de seu poder. (CASTELLS, 2013, 
pág. 10).   

Os canais de comunicação tradicionais brasileiros, com interesses 
particulares nos fizeram acreditar que havia uma disputa 
previdenciária apenas com os partidos monopolizados, entre os 
candidatos Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina 
Silva (PSB) – que assumiu a candidatura após o falecimento de 
Eduardo Campos (PSB).  Sendo que, as encomendadas das 
próprias pesquisas eleitorais de maior credibilidade do país, foram 
geridas por esses monopólios. 

Tendo em vista, que os candidatos como Eduardo Jorge (PV), 
Pastor Everaldo (PSC), Levy Fidelix (PRTB) e Luciana Genro 
(PSOL) apareciam muito que rapidamente nos espaços da 
Televisão brasileira. Sendo que, Eymael (PSDC) e os candidatos 
dos partidos de extrema esquerda – José Maria (PSTU), Mauro 
Iasi (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) foram os candidatos 
presidenciáveis restringidos de todos os espaços midiáticos, 
monopolizados e tradicionais (rádio, TV, jornais e revistas). 
Inclusive não foram convidados para nenhum debate presidenciais 

apresentados pelas grandes emissoras de telecomunicação. Exceto 
Eymael (PSDC), que foi convidado no debate promovido pela 
CNBB e TV Aparecida.  

As mídias sociais passaram a ser peça chave para os candidatos 
presidenciáveis, com custo de campanha eleitoral baixo e com 
uma maior transparência das informações que poderiam inclusive 
ser trocadas e debatidas em tempo real.  Principalmente para os 
candidatos excluídos das grandes mídias, que passaram a se 
posicionar exclusivamente através das mídias sociais.  

A utilização das mídias sociais proporciona um processo mais 
igualitário e democrático na disputa eleitoral, beneficiando não 
somente o candidato que tem seu espaço garantido, mas o próprio 
eleitor que passa a ter contato direto com o seu candidato.  

A constituição de redes é operada pelo ato da comunicação. 
Comunicação é o processo de compartilhar significado pela troca 
de informações. Para a sociedade em geral, a principal fonte da 
produção social de significado é o processo da comunicação 
socializada. (CASTELLS, 2013, pág. 14). !

A comunicação socializada muitas das vezes, pra alcançar 
interesses particulares, é tendenciosa e conta com a influência de 
empresas privadas de telecomunicação, que influenciam inclusive 
todo um processo eleitoral. Processo este, que deveria no mínimo 
ser democrático e participativo com toda a sociedade civil. 

2.Apresentação da página do Facebook do 
Observatório Feminista, Eleições 2014 
Para um maior monitoramento das eleições 2014, no que tange as 
manifestações de gênero, raça, sexualidade e religião, frisando o 
papel fundamental das mídias sociais no atual cenário eleitoral. A 
página facebookiana do Observatório Feminista, Eleições 2014 foi 
criada no dia 31 de maio de 2014, passando a ser executada a 
partir do dia 06 de junho do ano vigente na cidade de Salvador, 
BA, onde teve as suas primeiras curtidas.  

A página do Observatório Feminista teve como objetivo 
problematizar discursos sexistas, homofóbicos, racistas e 
intolerantes durante toda a Campanha Elei toral de 
2014. Contabilizando no Facebook um número proporcional 
de 1.492 curtidas na página, que contem cinco álbuns, entre eles – 
o álbum “fotos do perfil” e o álbum “fotos da capa” com uma 
imagem cada; – o álbum “arquivos de dispositivo moveis” com 33 
imagens; –  além do álbum  “vídeo” com 7 dispositivos áudios 
visuais e o álbum “fotos da linha do tempo” com 101 imagens. 
Que estão disponibilizados na página do observatório, através do 
Facebook.  

A questão fundamental é que esse novo espaço público, o 
espaço em rede, situado entre os espaços digital e urbano, é um 
espaço de comunicação autônoma. A autonomia da 
comunicação é a essência dos movimentos sociais, ao permitir 
que o movimento se forme e ao possibilitar que ele se relacione 
com a sociedade em geral, para além do controle dos 
detentores do poder sobre o poder da comunicação. 
(CASTELLS, 2013, pág. 21).   

Comparando o desempenho médio ao longo do período de 06 de 
junho á 03 de novembro de 2014 na Página do Observatório 
Feminista, no que diz respeita as curtidas, comentários e 
compartilhamentos na página, ficou percebível que ,nos primeiros 
meses –  junho, julho, agosto a media de interação social foi os 
menores de todo o período. Sendo que, a partir do final de agosto, 
durante todo o mês de setembro e até  15 de outubro de 2014 foi o 
período que a Página do Observatório expressou a sua maior 
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interação com o público virtual, tendo inclusive os seus maiores 
números por dia de curtidas, comentários e compartilhamentos.  

No que tange as questões de gênero referente aos dados dos fãs da 
página do Observatório, que traduzem quem mais curtiu a página 
– 80% foram mulheres, 19% foram homens e 1% não identificou 
o seu gênero no cadastro do Facebook. Podemos observar também 
as faixas etárias por gênero que mais curtiram a página, sendo que 
de 13-17 anos, 3% foram mulheres e 0,403% foram de homens; 
de 18-24 anos 30% foram mulheres e 6% foram homens; de 25-34 
anos 8% foram mulheres e 3% foram homens;  de 35-44 anos 8% 
foram mulheres e 3% foram homens;  de 45-54 anos 5% foram 
mulheres e 1% foram homens;  de 55-64 anos 3% foram mulheres 
e 0,269% foram homens;  de 65+ anos 2% foram mulheres e 
0,336% foram homens. Sendo que os dados por gênero que mais 
movimentaram as publicações de toda página do Observatório – 
curtindo, comentando e compartilhando, foram concluídos com 
46% de mulheres e 54% de homens.  

Com relação aos países que a página do Observatório Feminista 
teve alcance, entre os 21 países registrados o Brasil se destacou 
com 1.447 curtidas, a França e a Argentina com 6 curtidas cada, 
nos Estados Unidos com 5 curtidas, no México com 3 curtidas, na 
Alemanha, Uruguai, Reino Unido, Colômbia, Portugal com 2 
curtidas cada país. E na Itália, Chile, Canadá, Suíça, Nigéria, 
Irlanda, Espanha, Gana, Turquia, Rússia, Moçambique e Suécia 
todos esses países tiveram  1 curtida da Pagina do Observatório, 
que tiveram os dados analisados até o dia 2 de novembro de 2014. 

Foram contabilizados também, dez idiomas presentes entre os 
seguidores da página do Observatório Feminista, sendo que 1.339 
do público alcançado têm idioma Português (Brasil), 77 
internautas têm idioma Inglês  (EUA), 77 internautas têm o 
idioma Espanhol, 24 internautas têm o idioma Inglês (Reino 
Unido), 18 internautas têm o idioma Francês (França), 13 
internautas têm o idioma Espanhol (Espanha), 6 internautas têm o 
idioma Italiano, 4 internautas têm o idioma Alemão,  3 internautas 
têm o idioma Inglês (Pirata) e  2 internautas têm o idioma 
Português (Portugal) e apenas 1 internauta do público alcançado 
pela página facebookiana tem o idioma Árabe.  

Analisando o alcance da página do Observatório Feminista no 
Brasil, foi percebível que a mesma atingiu as cinco regiões 
brasileiras, tendo na região Nordeste 675 curtido na página entre 8 
estados – Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Ceará, Alagoas, 
Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia. Sendo que 508 curtidas 
no Observatório foram distribuídas por 7 cidades baianas – 
Salvador com 508 curtidas na página,  Feira de Santana com 27 
curtidas, Cruz das Almas com19 curtidas, Ilhéus com 7 curtidas,  
Camaçari com 7 curtidas, Lauro de Freitas 6 curtidas e em Simões 
Filho com 5 curtidas.  

Sendo que, na Região Sudeste ouve um número de 365 curtidas na 
página do Observatório Feminista e alcance nos 4 estados – Rio 
de Janeiro com 3 cidades que curtiram a página, São Paulo com 7 
cidades, Minas Gerais com 4 cidades e Espírito Santo com 1 
cidade. Na Região Centro Oeste tiveram 78 curtidas na página do 
Observatório e alcance nos 3 estados – Goiás com 2 cidades, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul com 1 cidade cada e no Distrito 
Federal. Enquanto que, na Região Norte tiveram 18 curtidas na 
página do Observatório e alcance apenas em 3 estados – Pará, 
Amazonas e Tocantins. Já na Região Sul do Brasil tiveram 77 
curtidas na página e alcance nos 3 estados – Rio Grande do Sul 
com duas cidades, Paraná com 3 cidades e Santa Catarina com 1 
cidade. 

3.Candidatos presidenciáveis e Postagens que 
mais repercutiram na página do Facebook do 
Observatório Feminista, no quesito 
sexualidade 
Os candidatos e as postagens que mais bomboram em curtidas, 
comentários e compartilhamentos na página do Observatório 
Feminista, no que dizer respeito às manifestações de gênero, raça, 
sexualidade e religião nas eleições 2014, tiveram como destaques 
as pautas da diversidade sexual e os candidatos pró-LGBT. 

A candidata Luciana Genro (PSOL), que mais apareceu no quesito 
sexualidade na página do Observatório, sendo que desde o inicio 
da sua campanha ela vinha afirmando o compromisso com a 
defesa dos direitos para a população LGBT, problematizando 
inclusive com os outros candidatos essa temática em rede 
nacional, com isso ela ganhou destaque em todo processo eleitoral 
na página do Observatório, tendo as suas publicações as mais 
curtidas. 

Luciana Genro (PSOL) foi apelidada carinhosamente pelos seus 
seguidores nas redes sociais por “mãe das gays”, “diva LGBT”, 
“rainha das bixas” conquistando assim, uma grande parcela de 
jovens e ganhando a admiração pela comunidade LGBT nas cinco 
regiões do país.  Sendo a presidenciável que mais deu visibilidade 
para as causas LGBT e a única que fez referencia a transfobia e 
lesbofobia em horário nobre e transmissão ao vivo pelas mídias 
conservadoras e tradicionais.  

As publicações mais curtidas da candidata Luciana Genro (PSOL) 
pelos seguidores da página do Observatório Feminista foram às 
matérias mencionadas nos debates presidenciáveis. Nas quais 
traziam a necessidade da lei que criminaliza a homofobia e que 
garantir em lei, o casamento civil igualitário entre pessoas do 
mesmo sexo, também repercutiram o seu posicionamento no 
combate, a partir da educação nas escolas, contra todo tipo de 
discriminação, inclusive tratando a homofobia.   

 Marina Silva (PSB) também foi uma candidata muito 
mencionada pelos seguidores da página do Observatório, quando 
retirou do seu plano de governo pautas progressistas para a 
população LGBT, que tinham sido publicadas um dia antes na sua 
página oficial. Sendo modificado por ela, em menos de 24 horas, 
após um twitter do Pastor Silas Malafaia, onde exigia a retirada da 
pauta LGBT do seu plano de governo e lhe ameaçava se eximir do 
atual apoio na sua campanha presidencial.  

Esse fato causou uma grande mobilização nas redes sociais por 
ativistas, internautas e simpatizantes da causa LGBT que a partir 
de então, se manifestaram insatisfeitos com a candidatura de 
Marina Silva (PSB). Surgindo nas mídias sociais, charges e 
desenhos ilustrativos que traduziam esse acontecimento com o 
pastor Silas Malafaia, e que inclusive, tiveram grandes 
repercussões e compartilhamentos na página do Observatório 
Feminista.  

Teve destaque também o candidato Levy Fidelix (PRTB) que no 
debate presidenciável promovido pela TV Record, chocou e 
ofendeu milhares de pessoas com um discurso de ódio contra a 
comunidade LGBT em plena rede nacional e em horário nobre. 
No qual, fez apologia para uma suposta maioria se reunir e 
enfrentar uma suposta minoria, associando inclusive, a 
homossexualidade com a pedofilia e afirmando que gays 
precisavam de tratamentos por distúrbios psicológicos.  

Além de, Levy Fidelix (PRTB) afirmar que sendo eleito 
presidente do Brasil se recusaria a reconhecer como família um 
casal do mesmo sexo, justificando-se que “aparelho excretor não 
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reproduz”, concluindo ainda todo um discurso com falas 
religiosas e discriminatórias em rede nacional.  Sendo esta, mais 
uma das temáticas que mais movimentaram a página do 
Observatório Feminista, e de todas as mídias sociais, por um 
significativo tempo, causando inclusive toda uma revolta a nível 
nacional. 

Por fim, a presidenta Dilma Rousseff (PT) que após ser reeleita, 
concebeu uma entrevista ao SBT defendendo em rede nacional o 
seu apoio na criminalização da homofobia, acrescentando que 
essa é uma medida civilizatória. E declarando também a sua 
feição pela decisão tomada na suprema corte que reconheceu o 
casamento civil igualitário entre pessoas do mesmo sexo.  Sendo a 
matéria mais curtida na página do Observatório após as eleições 
de 2014. 

4. Candidatos presidenciáveis e Postagens que 
mais repercutiram na página do Facebook do 
Observatór io Femin i s ta , no ques i to 
sexualidade 
Para uma maior interação com a comunidade a equipe 
interdisciplinar do Observatório Feminista criou um blog com 
Boletins online, disponibilizados em formato PDF trazendo 
matérias e noticias no que diz respeito às manifestações de 
gênero, raça, sexualidade e religião no período eleitoral de 2014.  

Os Boletins foram publicados do mês de julho ao mês de outubro 
com um número proporcional de oito edições, sendo que estes, em 
cada edição tiveram bordas em cores diferentes para dinamizar a 
leitura. Trazendo inclusive, símbolos feministas que 
representavam imagens diversificadas de mulheres, como a 
imagem da mulher negra, da mulher branca, da mulher indígena, 
da mulher transexual e a da mulher de desenho animado. 

3.1 I Boletim do Observatório Feminista 
O 1º Boletim lançado em 24 de julho de 2014 teve como símbolo 
da luta feminista a imagem de uma ícone cultural conhecida como 
Rosie the Riveter, entre bordas de cores roxa. A 1º edição do 
Boletim faz uma breve apresentação, ressaltando que ele um 
espaço plural de ideias que visam divulgar e problematizar 
discursos sexistas, homofóbicos, racistas e intolerantes durante a 
Campanha Eleitoral de 2014. Apresentado o projeto de extensão, 
do qual o Boletim esta vinculado que é formado por uma equipe 
interdisciplinar com alunas e alunos de graduação de diversos 
cursos da Universidade Federal da Bahia, e coordenado pelos 
professores Felipe Fernandes e Mariângela Nascimento, duas 
subcoordenadoras, três bolsistas e sete extensionistas voluntárias/
os.  

A temática central do 1º Boletim trouxe como título “O tema do 
abordo ferveu”, destacando que a campanha presidencial ainda 
não tinha oficialmente mais que, a problemática do aborto já 
estava movimentando os candidatos à presidência. Trazendo 
inclusive, posicionamentos dos candidatos Eduardo Campos 
(PSB) que declarou ser contrário ao aborto, Eduardo Jorge (PV) 
que afirmou ser a favor da descriminalização do aborto em 
qualquer circunstância, Aécio (PSDB) que declarou em uma 
entrevista que é a favor da legislação atual sem mudanças. E 
Dilma (PT), que sobre essa temática afirmou que a legislação 
atual era satisfatória.  

Abordando uma matéria sobre a marcha nacional contra a 
intolerância religiosa, onde os religiosos do Candomblé e da 
Umbanda marcharam no dia 10 de junho de 2014, em Brasília. 
Trazendo uma matéria informativa sobre a Plataforma que foi 

lançada no início de julho onde todos os cidadãos poderiam votar 
e sugerir quais os pontos mais relevantes para a população LGBT 
que deveriam estar entre as propostas dos candidatos na eleição de 
2014.   

Por fim, uma matéria com título “Quem são os Tucanafros?”, 
trazendo toda uma reflexão desse eixo temático que o PSDB criou 
como demanda política, tendo como slogan “A luta não é do 
negro, é nossa”. Deixando dúvidas sobre a representatividade, 
afinal o diálogo é com os negros ou pelos negros? Ficando assim 
uma indagação. 

3.2 II Boletim do Observatório Feminista 
O 2º Boletim lançado em 13 de agosto de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista uma mulher negra, entre bordas de cores 
laranja. Essa edição de Boletim trouxeram informações que nos 
meses de agosto e setembro a equipe do Observatório Feminista 
iniciaria uma experiência itinerante, com realizações de mine 
cursos em comunidades, abordando temas como mulher, 
participação política, sexualidade e corpo.  

Ressaltando, inclusive, que a equipe do Observatório marcou 
presença no debate com as candidatas e candidatos ao governo do 
Estado da Bahia, promovido pela Rede de Atenção a Mulheres em 
Situação de Violência, como a temática “políticas públicas para o 
enfrentamento da violência contra as mulheres”. 

Trazendo como eixo central nesse boletim, uma matéria como 
título, “Feliz é a Nação Cujo Deus é o Senhor”. Que Deus 
Dilma?”, fazendo toda uma problematização com a fala da 
presidenta Dilma Rousseff (PT) em um evento ligado à Igreja 
Assembleia de Deus no qual ela mencionou: “O Brasil é um 
Estado laico, mas, citando um salmo de Davi, eu queria dizer que 
feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”.  

A edição abordou também o trágico acidente aéreo com o 
candidato à presidência da república pelo PSB, Eduardo Campos 
no dia 13 de agosto de 2014. Trazendo inclusive, uma reflexão 
acerca dos principais candidatos à presidência que têm evitado 
falar sobre temas como aborto e direitos para a população LGBT. 

Além de falar sobre a história da candidata à deputada estadual 
Renata Guedes Neto (PSB) do estado do Rio de Janeiro, que 
conseguiu utilizar seu nome social na sua candidatura.  Trazendo 
ainda, uma matéria que retratou a nova dinâmica que as mídias 
sociais passaram a ter nas eleições 2014.  E por fim, um 
informativo abordando que o Jornal Nacional da TV Globo tinha 
sido denunciado ao Ministério Público Federal por veicular 
material tendencioso sobre a candidatura da Dilma Rousseff (PT). 

3.3 III Boletim do Observatório Feminista 
O 3º Boletim lançado em 01 de setembro de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista a imagem de três mulheres negras, entre 
bordas de cores amarelo mostarda. Essa edição trouxeram 
informações a respeito do mine-curso realizado pela equipe do 
Observatório Feminista no dia 23 de agosto de 2014, com 
mulheres de lideranças e representantes de entidades 
comunitárias.  

Tendo como matéria principal o primeiro debate entre os 
presidenciáveis nas Eleições 2014, divididos no boletim em três 
eixos “Aborto, Raça e LGBT”. O debate foi realizado pela TV 
Band no dia 26 de agosto, abordando que temas como saúde, 
segurança pública, educação e desenvolvimento da economia, 
ocuparam os discursos dos três principais candidatos, Aécio 
Neves (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB). 
Enquanto que os temas polêmicos como aborto, descriminalização 
da maconha, homofobia, educação religiosa nas escolas, sistema 
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presidiário, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, foram 
pouco debatidos, exceto pelo candidato Eduardo Jorge (PV) e pela 
candidata Luciana Genro (PSOL). 

Por fim, foram trazidos dados da pesquisa de intenção de votos 
realizada pelo Datafolha e divulgadas 29 de agosto de 2014, que 
apontavam uma reviravolta no processo eleitoral e um 
crescimento da candidatura de Marina Silva (PSB), na qual foi a 
substituta de Eduardo Campos (PSB). Onde Dilma Rousseff (PT) 
continuava estável enquanto que Aécio Neves (PSDB) estava 
sendo o mais afetado nesse novo cenário, caindo da segunda 
posição no início de Agosto para a candidata Marina Silva (PSB). 

3.4 IV Boletim do Observatório Feminista 
O 4º Boletim lançado em 16 de setembro de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista a imagem de uma mulher transexual, 
entre bordas de cores rosa e azul. Nessa edição trouxeram 
informações a respeito do 2º mine-curso realizado pela equipe do 
Observatório Feminista no dia 06 de setembro em Simões Filho, 
tendo como oficinas o debate sobre o papel da mulher nas 
eleições, e a oficina de turbantes com mulheres integrantes da 
Associação de Artesanato Palmares. 

Teve como matéria principal, a propaganda do candidato a 
governador do estado do Ceará, Ailton Lopes (PSOL) onde trazia 
cenas de beijos entre um casal de lésbicas e um casal de gays, 
além do candidato assumir em rede nacional a sua 
homossexualidade.  

A edição abordou uma discussão sobre o plebiscito popular por 
uma constituinte exclusiva e soberana no sistema político, 
realizada durante a semana da pátria do dia 1 á 7 de setembro de 
2014. Ressaltando que foram mais de 40.000 urnas em todo o 
Brasil, sendo que em Salvador foi realizado em sintonia com o 
Grito dos Excluídos de 2014, que tinha como tema “Ocupar ruas e 
praças por igualdades de direitos”. 

Além de falar sobre uma matéria de intolerância religiosa, no qual 
o Pastor Elionai Muralha (PRTB) candidato a Deputado Federal 
da Bahia defendeu na sua campanha eleitoral a transposição das 
imagens dos Orixás do Dique do Tororó, do Correio da Pituba e 
do Centro Cultural Mãe Mirinha de Portão em Lauro de Freitas. 

Trazendo dados inclusive, da pesquisa feita pelo Ibope / 
Confederação Nacional da Indústria no dia 12 de setembro de 
2014, a menos de um mês para as eleições, no qual aponta a 
Presidenta Dilma Rousseff (PT) na frente com 39%, Marina Silva 
(PSB) com 31% , Aécio Neves (PSDB) com 15% e o Pastor 
Everaldo (PSC) com 1% das intenções de voto. E os demais 
candidatos à presidência, juntos somaram 1% das intenções de 
voto. 

3.5 V Boletim do Observatório Feminista 
O 5º Boletim lançado em 22 de setembro de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista a imagem de uma mulher índia, entre 
bordas de cores vermelha e laranja. Nessa edição foi publicada 
uma matéria especial sobre a crescente representatividade 
indígena nas eleições de 2014, apresentando inclusive dados 
estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontaram 
85 candidatos indígenas na disputa eleitoral. Ressaltando que com 
uma maior participação na disputa eleitoral a cultura indígena se 
fortalece ganha uma maior visibilidade nacionalmente.  

Trazendo um eixo com a matéria da Mãe Beata de yemonja, 
mulher negra, 83 anos, do candomblé, que escreveu uma lidíssima 
carta à candidata a presidência Marina Silva. Afirma inclusive que 
o candomblé não é uma seita que cultua demônios, mas uma 

religião ligada à natureza, além de ressaltar a importância e a 
valorização do respeito a lésbicas e gays. 

Além de falar sobre o candidato e deputado federal Jean Wyllys 
(PSOL) conhecido por atuar na defesa dos direitos da população 
LGBT, que apresentou ao Congresso uma proposta de 
regulamentação do trabalho das e dos profissionais do sexo, 
através da Lei Gabriela Leite (PL 4211/2012), que busca garantir 
os direitos e dignidade desses profissionais.  

A edição abordou também, uma matéria se tratando das propostas 
apresentadas pelos principais candidatos presidências sobre a 
questão racial. E uma matéria ressaltando que pouco foi se falado 
sobre as questões de raça, sexualidade e gênero no horário 
eleitoral dos candidatos e candidatas ao Governo da Bahia.   

Por fim, esse Boletim apresentou o debate promovido pela CNBB 
e TV Aparecida com os presidenciáveis, realizado no dia 16 de 
setembro de 2014, onde foram convidados as candidatas Dilma 
Roussef (PT), Marina Silva (PSB), Luciana Genro (PSOL) e os 
candidatos Aécio Neves (PSDB), Eduardo Jorge (PV), Levy 
Fidelix (PRTB), Eymael (PSDC) e Everaldo (PSC). 

3.6 VI Boletim do Observatório Feminista 
O 6º Boletim lançado em 01 de outubro de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista a imagem de uma mulher de desenho 
animado, mais conhecida como Mônica, entre bordas de cores 
amarelas e laranja. Nessa edição foram apontadas as pautas de 
gênero nas propostas dos presidenciáveis, salientando que apenas 
Eduardo Jorge (PV), Luciana (PSOL) e Marina (PSB) 
apresentaram o programa de governo. 

Apontando que no dia 23 de setembro, candidatos ao governo do 
Estado da Bahia se enfrentaram no debate promovido pela Rádio 
Povo de Feira de Santana, sendo que uma das temáticas em foco 
foi à criminalização da homofobia. Estando presentes o candidato 
Marcos Mendes (PSOL), Rui Costa (PT), Lídice da Mata (PSB), 
Da Luz (PRTB). Onde o candidato Paulo Souto (DEM) e a 
candidata Renata Mallet (PSTU) não compareceram ao debate.  

A edição abordou também, uma matéria sobre a 13ª Parada Gay 
que aconteceu na cidade de Salvador no dia 21 de setembro de 
2014, onde atraiu curiosos, simpatizantes e candidatas e 
candidatos que além de prestigiar o evento, reafirmaram o seu 
apoio na luta pelos direitos LGBT. Estavam presentes as 
candidatas Fabíola Mansur (PSB), Leo Krete (Dem), Olivia 
Santana (PCdoB) e os candidatos Hilton Coelo (PSOL), Marcos 
Mendes (PSOL) e Hamilton Assis (PSOL). Além dos 
representantes de candidatos que em meio às bandeiras e faixas 
LGBTs, circulavam com balões e placas de propaganda política.  

Nesse Boletim apresentou candidatas e candidatos que se fazem 
presentes na feira de são Joaquim e que levantam as bandeiras 
contra o racismo e a intolerância religiosa. E por fim, trouxe nessa 
edição uma matéria sobre o debate do dia 24 de setembro 
realizado no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade 
Negra do Estado da Bahia (CDCN), em que tiveram pautas sobre 
as propostas dos candidatos para a população negra, e tendo a 
equipe do Observatório Feminista marcando presença. 

3.7 VII Boletim do Observatório Feminista 
O 7º Boletim lançado em 09 de outubro de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista a imagem de uma mulher negra, entre 
bordas de cores mostarda e amarelo. Nessa edição foram trazidos 
a sub-representação de gênero e raça nos resultados eleitorais do 
1º turno das Eleições a nível nacional e a nível estadual.  

Esse Boletim apresentou também uma reflexão acerca das 
representações políticas que foram eleitas, com uma conclusão em 
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que apontava que a sociedade terá nos próximos anos um desafio 
de promover as mudanças estruturais capazes de democratizar as 
relações de poder. Para só assim, os grupos sociais excluídos da 
esfera do poder passem agora a ter suas representações garantidas. 

3.8 Boletim Especial do Observatório 
Feminista 
O 8º Boletim lançado em 26 de setembro de 2014 teve como 
símbolo da luta feminista a imagem de três mulheres negras, entre 
bordas amarelas. Nessa edição foi trazido um Boletim especial, de 
candidatas entrevistadas pela equipe do Observatório Feminista e 
que estavam concorrendo ao cargo de deputadas estaduais e 
federais pelo Brasil, nas quais defendiam propostas políticas no 
que tange as questões de gênero, raça, classe, sexualidade, 
transexualidade e religião.  

Foram abordados nesta edição um resumo das propostas de onze 
candidatas, que entre elas estava a professora Edenice, candidata 
estadual pelo PT, sendo uma filha de mãe lavadeira e pai 
sapateiro, que participou da formação da CUT. Trazendo Zilmar 
que foi candidata a Deputada Federal pelo PSOL e que teve sua 
trajetória pessoal e política marcada pela luta feminista, nos 
movimentos sociais, estudantis e partidárias.   

Entrevistando a candidata à deputada federal, Gabriela Mota 
(PSTU), que se fosse eleita pretenderia criminalizar a homofobia e 
nos relatou inclusive, que desde cedo se preocupava com as 
questões sociais, foi assim que ingressou no curso de Ciências 
Socais na Universidade Federal da Bahia. Também entrevistando 
a candidata à deputada estadual pelo PT em Porto Alegre, Luiza 
Stern que é uma mulher trás, advogada e militante pela causa 
LGBT, principalmente pelas pessoas transexuais.  !
A edição apresentou a candidata à deputada Federal Letícia Lanz 
(PSOL), que relatou sobre a sua trajetória pessoal e seu 
engajamento político a favor da população transexual. Também a 
candidata à deputada federal, Creuza Oliveira (PSB), que milita 
desde 1984 pela garantia dos direitos da mulher, principalmente 
da trabalhadora doméstica.  !
Além de falar sobre a candidata a Deputada Federal pelo PSDB, 
Luislinda Valois, que falou sobre sua história de vida e o 
enfrentamento ao racismo na sua carreira como juíza e 
desembargadora. E a entrevistada Monique Top candidata pelo 
PSOL, que é uma mulher transexual, formada em jornalismo e 
que iniciou sua carreira política ainda na Universidade onde 
começou a militar pelos direitos da população LGBT.  !
Finalizando com os relatos da candidata a Deputada Estadual pelo 
PCdoB, Olivia Santana, mulher negra e militante. Com a 
candidata pelo PSOL Mel Campos, mulher transexual e militante 
desde 1997 no movimento LGBT. E por fim a Vânia Galvão 
candidata pelo PT que relata um pouco da sua história, nos revela 
que desde quando ingressou na universidade milita nos 
movimentos sociais. 

!
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