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Narrativas Online como Forma de Expressão Política: o 
compartilhamento de experiências acerca da Lei Maria da Penha 
na internet
Rayza Sarmento

Este trabalho propôs-se a observar a interação comunicativa entre mulheres de uma rede 
social na internet construída para discussões sobre a lei brasileira de combate à violência 
doméstica contra a mulher (Lei Maria da Penha), entendendo tal interação como forma 
de expressão política sobre um problema coletivo. Utilizou-se a noção de “narrativa” 
de Iris Young aplicada ao ambiente online e conseguiu-se perceber que, ao narrar suas 
experiências, essas mulheres conseguem expressar-se politicamente acerca daquilo que as 
afeta e estabelecer pontes críticas sobre legislação. 
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Narrativas Online como Forma de Expresión Política: compartir experiencias 
acerca de la Ley María de la Peña en internet

Este trabajo se propuso a observar la interacción comunicativa entre mujeres de una red 
social en internet, construida para discusiones sobre la ley brasileña de combate a la violencia 
doméstica contra la mujer (Ley María de la Peña), entendiendo tal interacción como forma 
de expresión política sobre un problema colectivo. Se utilizó la noción de “narrativa” de Iris 
Young aplicada al ambiente online y se percibió que, al narrar sus experiencias, esas mujeres 
consiguen expresarse políticamente acerca de aquello que las afecta y establecer puentes 
críticos sobre legislación. 
Palabras clave: narrativas, internet, mujeres, legislación.

Online Narratives as a Form of Political Expression: sharing experiences on 
Maria da Penha Law via the internet

The present study aimed at observing the communicative interactions a group of  women 
exchanged in an online social network on the Maria da Penha Law – a Brazilian law geared 
towards combating domestic violence against women in Brazil. Those interactions were 
herein considered as a form of  political expression on a collective problem. Iris Young’s 
concept of  “narrative” was employed to study this online environment. Data analysis 
revealed that those interactions allowed the participants to express themselves politically on 
an issue that affects them and to critically establish connections concerning the legislation 
on it.
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