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RESUMO  

 

A hashtag #MeuAmigoSecreto surgiu em novembro de 2015 e foi utilizada por usuários para 

denunciar machismos do dia a dia. Este trabalho tem como objetivo analisar o conteúdo 

postado pelas marcas, portais de notícias e órgãos governamentais que fizeram uso da hashtag 

#MeuAmigoSecreto entre os dias 25 de novembro a 25 de dezembro de 2015. Para realizar 

esta análise foram criadas as subcategorias: apelo comercial, problematização da temática e 

indiferente. Desta forma, pôde-se melhor compreender a relação entre o conteúdo apresentado 

nas postagens e o movimento, concluindo-se que apesar da participação através da hashtag 

ainda é necessário um maior envolvimento e debate em relação ao tema apresenteado. 
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ABSTRACT 

 

The hashtag #MeuAmigoSecreto first appeared in November 2015 and was used by users to 

denounce everyday sexism against women. This paper's objective is to analyze the content 

posted by brands, news portals and governmental agencies that utilized the hashtag 

#MeuAmigoSecreto between November 25 and December 25 2015. Subcategories have been 

created for this analysis: commercial appeal, theme problematization and indifferent. Thus, it 

was possible to better understand the relation between the content presented in the posts and 

the movement, reaching a conclusion that despite participation via hashtag, greater 

envolvement and further debate of the presented theme are still necessary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Simone de Beauvoir escreve em seu livro, O Segundo Sexo (1967), que ninguém 

nasce mulher, e sim torna-se mulher. Que é a imposição social, política e cultural, dentre 

tantas outras, que cria a mulher, e não o fator biológico. Desta maneira se entende que não 

apenas sua figura seja moldada, mas também seus deveres, direitos e posição na sociedade na 

qual vive. Partindo deste pressuposto, é natural compreender a necessidade de luta deste 

grupo em relação à sua posição social, buscando não apenas por igualdade para com os 

demais, mas principalmente por equidade. 

Para Biroli e Miguel (2014, p.19-20) o feminismo, movimento que busca a igualdade 

social – em todas as suas esferas – entre homens e mulheres, pode ser identificado em seus 

preâmbulos iniciais durante a Revolução Francesa, no que se refere ao contexto social e 

político. Foi Olimpia de Gouges que, em 1971, transcreveu a “Declaração dos direitos do 

homem e do cidadão”4 para o feminino sob o título de “Declaração dos direitos da mulher e 

cidadã” e, desta forma, proclamou que homens e mulheres deveriam possuir direitos e deveres 

iguais. 

O movimento feminista contemporâneo teve seu início na América do Norte durante a 

década de 60, identificada por Kaplan (1992) como a segunda onda do feminismo. Nesta onda 

a busca passa a ser mais do que apenas por igualdade, mas sim uma luta pela libertação da 

mulher em vista do homem, da sociedade e de si própria. É neste momento também que 

surgem nomes como o de Simone de Beauvoir, Kate Millet, Carol Hanish com sua frase 

icônica “o pessoal é político”, dentre outros nomes que ajudaram a aumentar a produção 

acadêmica do movimento e, portanto, sua base teórica, filosófica e política. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o ativismo feminista em suas mais diversas formas e 

vertentes tem se espalhado por todo o mundo e também pelas redes sociais. Segundo a 

Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 o Facebook e o Twitter ocupam, respectivamente, o 

primeiro e o oitavo lugar entre as redes sociais mais utilizadas no país. Foi no Twitter, uma 

rede social onde as mensagens são limitadas ao uso de 140 caracteres, que nasceu o 

movimento online #MeuAmigoSecreto no ano de 2015.  

O movimento foi criado pelo Coletivo Não Me Kahlo de maneira não intencional. 

Inicialmente o conteúdo de seus tweets utilizava o termo “meu amigo secreto” e denunciava 

                                                           
4 Documento oriundo da Revolução Francesa, que tem por base declarar os direitos dos cidadãos franceses. É o 

primeiro documento do gênero, proclamado no dia 26 de agosto de 1789, e foi usada como inspiração para a 

criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
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situações machistas do cotidiano, mas ainda sem fazer uso da hashtag5. Após a postagem de 

alguns desses relatos e o compartilhamento deles nas redes, começaram a surgir diversos 

micro relatos acompanhados da hashtag #MeuAmigoSecreto. Ou seja, o movimento 

#MeuAmigoSecreto não foi uma campanha planejada, mas sim “uma construção coletiva e 

espontânea” (BARIONI et al, 2016). 

 Foram tantas histórias compartilhadas que em menos de 48h a hashtag havia 

viralizado, chegando a ser notícia em diversos portais. Dado o sucesso do movimento, e a 

necessidade sentida pelo Coletivo de levar esse olhar feminista para além das redes sociais, 

buscando uma discussão mais aprofundada sobre alguns dos temas abordados nos micro 

relatos, nasceu a ideia de adaptar o conteúdo do movimento para as páginas de um livro. 

#MeuAmigoSecreto – Feminismo além das redes foi o título do livro publicado em maio de 

2016 pela editora Edições de Janeiro, dentro da Coleção Hashtags.  

Percebida a relevância do movimento online, este trabalho buscou entender de que 

forma a hashtag #MeuAmigoSecreto foi utilizada nas redes sociais. Para alcançar esse 

objetivo foi realizada uma análise do conteúdo das postagens do Facebook que utilizaram a 

hashtag entre os dias 25 de novembro e 25 de dezembro de 2015. Destas, foram selecionadas 

apenas as postagens realizadas por portais de notícia, marcas e órgãos governamentais, que 

foram então classificadas dentro de três categorias: a) apelo comercial, b) problematização e 

c) indiferente. 

 Através da realização deste artigo buscou-se um maior entendimento acerca do 

ativismo social nas redes, o ciberativismo, com foco principal no movimento feminista, tema 

de interesse acadêmico e pessoal da autora. O feminismo, assim como demais movimentos 

sociais, tem utilizado das redes sociais e das ferramentas digitais para expandir a comunicação 

de seu conteúdo e ideais, tornando-os mais acessíveis às pessoas e gerando uma troca de 

opiniões e um compartilhamento de experiências (ALMEIDA, 2013). Para a área da 

comunicação social percebe-se a relevância de trabalhos como este, para que busquem melhor 

compreender a relação entre as redes e os movimentos sociais, a forma como estes fazem uso 

das ferramentas digitais disponíveis e o entendimento e apropriação que resultam disso. 

 Sendo assim, verifica-se a importância de se abordar o tema ciberativismo sob um viés 

feminista por este ser um assunto de relevância e uma temática com importante parcela dentro 

do ciberativismo, o que pode ser facilmente observado a partir do surgimento de inúmeros 

movimentos online de denúncias a comportamentos machistas ou a respeito de situações de 

                                                           
5 Ferramenta que agrupa assuntos nas redes sociais através do uso de palavras-chaves que se transformam em 

hiperlinks.  
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assédio e abuso. A hashtag #MeToo6 é um caso recente que comprova a importância de se 

analisar o ciberativismo feminista, e a forma como ele tem reorganizado os movimentos 

sociais.  

 

2 MOVIMENTOS SOCIAIS E O CIBERATIVISMO 

 

 Movimento social, segundo a definição de Touraine (1977, p. 336), é “a ação 

conflitante de agentes de classes sociais lutando pelo controle do sistema de ação histórica”. 

Em uma análise sobre os movimentos sociais, Castells (2002) faz uso das categorias 

estabelecidas por Touraine (1977) para classificá-los, sendo elas: o princípio da identidade, 

onde o ator define a si próprio; o princípio de oposição, que é quando o ator define seu 

adversário; e o princípio de totalidade, ou seja, o papel da ação no perfil histórico. Sendo 

assim, para Touraine, um movimento social se caracteriza a partir da existência destes três 

princípios: o ator, o adversário e o que está em jogo no conflito. 

 Quanto aos movimentos sociais ele afirma que: 

a definição de movimento social só é útil se permite pôr em evidência a existência 

dum tipo muito particular de ação coletiva, aquele tipo pelo qual uma categoria 

social, sempre particular, questiona uma forma de dominação social, 

simultaneamente particular e geral, invocando contra ela valores e orientações gerais 

da sociedade, que ela partilha com seu adversário, para privar este de legitimidade 

(TOURAINE, 2003, p. 113). 

 

 Em busca de melhor analisar e mensurar os movimentos sociais atuais, Touraine 

(2003) os diferencia em três categorias, sendo elas:  

os movimentos culturais “estão mais centrados na afirmação de direitos culturais do 

que no conflito com um adversário” (2003, p. 127), visto que estes “enfatizam as 

orientações culturais de uma sociedade, mostrando os sentidos opostos que os 

membros de um mesmo campo cultural lhe dão em função de sua relação com o 

poder” (2004, p. 158). Os movimentos históricos são expressões de ação coletiva 

que questionam os rumos dos modelos de desenvolvimento. Eles põem em questão 

mais uma elite do que uma classe dirigente e apelam ao povo contra o Estado, o que 

lhes dá um grande potencial de mobilização (2003, p. 133). Os movimentos societais 

são aqueles que “combinam um conflito propriamente social com um projeto 

cultural, que é sempre definido por referência a um sujeito” (2003, p. 119) e que 

defendem um modo oposto de uso dos valores morais aos de seu adversário social. 

Ou seja, os movimentos societais possuem uma vertente utópica e uma ideológica e 

dessa forma, “em sua vertente utópica, o ator identifica-se com os direitos do 

sujeito; em sua vertente ideológica, ele se concentra na sua luta contra um 

adversário social” (2003, p.120) (TOURAINE 2003 apud PICOLOTTO 2007, p 

163). 

 

 Castells (2002, p. 20), por sua vez, defende que os movimentos sociais são ações 

coletivas que possuem um determinado propósito cujo resultado, independente de fracasso ou 

                                                           
6 A hashtag surgiu em outubro de 2017 com relatos de abusos sexuais sofridos, sendo inspirada pela onda de 

denúncias que surgiu contra grandes nomes de Hollywood à época. 
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sucesso, transforma os valores e instituições da sociedade. O autor observa o que entende por 

três processos independentes que se iniciam ao final dos anos 60 e início dos anos 70 e que 

culminam para, nos dias atuais, o que ele chama de a “gênese de um novo mundo”. Sendo 

eles:  

a) a revolução das tecnologias da informação; b) a crise econômica tanto do 

capitalismo quanto do estatismo e a subsequente reestruturação destes; e c) o 

florescimento de movimentos sociais e culturais – feminismo, ambientalismo, defesa 

dos direitos humanos, das liberdades sexuais, etc. (PICOLOTTO, 2007, p 164). 

 

 O primeiro processo remodelou as bases materiais da sociedade e induziu o 

surgimento do informacionalismo como nova base material da sociedade, tornando as 

tecnologias de informação ferramentas indispensáveis. Castells (2002) entende que as 

tecnologias de informação potencializam as redes, tornando-as o modo principal de 

organização das atividades humanas. O segundo processo diz respeito aos modelos 

econômicos e à crise enfrentada por eles, que acarretou na necessidade de reorganização dos 

mesmos, sendo o capitalismo informacional o resultado desta reestruturação, “uma forma de 

capitalismo com objetivos mais firmes, porém com meios incomparavelmente mais flexíveis 

que qualquer um dos seus predecessores” (CASTELLS, 2003, p. 461). E o terceiro processo 

da remodelação social trata sobre os movimentos sociais e culturais surgidos a partir de 1968 

e sua importância.  

 Para Castells (2002, p. 424), os movimentos sociais como ecologistas, feministas, 

fundamentalistas religiosos, nacionalistas e localistas, “que surgem a partir da resistência 

comunal à globalização, reestruturação do capitalismo, formação de redes organizacionais, 

informacionalismo desenfreado e patriarcalismo” são os que representam os sujeitos 

potenciais da Era da Informação. A criação da internet é um dos maiores marcos da revolução 

tecnológica, e segundo Recuero (2000) um dos fatores mais importantes proporcionado pela 

mesma é a reorganização dos hábitos de socialização: 

A análise da Internet como fator modificador das relações sociais é principalmente 

enquadrada, em nosso ponto de vista, pelo estudo das comunidades virtuais, como 

forma mais pura de consequência da interação entre o humano e o ciberespaço. A 

mudança de paradigmas que o surgimento da Rede trouxe para o mundo acabou por 

trair os conceitos de comunidades tradicionais. Não há interação física. Não há 

proximidade geográfica: Estas comunidades estruturam-se fundamentalmente sobre 

um único aspecto: o interesse em comum de seus membros. A partir deste interesse, 

as pessoas conseguiriam criar entre si relações sociais independentes do fator físico, 

e com o tempo essas relações tornar-se-iam de tal forma poderosas que poderiam ser 

classificadas como laços comunitários” (RECUERO, 2000). 

 

O surgimento dos sites de redes sociais como espaço de conversação (RECUERO, 

2012), e o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC's), possibilitaram que 
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grupos e organizações sociais pudessem ser redimensionados e reorganizados, se 

reconstruindo de modo a se tornarem mais acessíveis (CASTELLS, 2013). Ainda que não 

trabalhe com o termo ciberativismo, Manuel Castells aborda em suas produções diversos 

aspectos da utilização da tecnologia em ações ativistas, sempre tratando o tema pelo 

panorama dos movimentos sociais, conceituando-os como sociedade em rede.   

 O autor retrata o ativismo online dos movimentos sociais como tendo começado “nas 

redes sociais da internet, já que estas são espaços de autonomia, muito além do controle de 

governo e empresas – que, ao longo da história, haviam monopolizado os canais de 

comunicação como alicerces de seu poder” (CASTELLS, 2013, p. 7). Os movimentos sociais 

atuais têm feito uso da internet e das ferramentas por ela ofertadas, se reconstruindo e 

fortalecendo através da conexão e possibilidades que lhe são apresentadas. O ativismo social é 

uma remodelagem e reconfiguração da maneira como os movimentos sociais se relacionam, 

tanto com os outros como entre si (PICOLOTTO, 2007).  

 Através desta remodelagem caracteriza-se o ciberativismo, que “legitima-se na 

utilização radical de possibilidades como as redes distribuídas, o anonimato, e mesmo a 

visibilidade que a internet pode proporcionar” (ARAÚJO; FREITAS, 2012, p. 165). 

Poderíamos definir “ciberativismo” como toda estratégia que persegue a mudança 

da agenda pública, a inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande discussão 

social, mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua propagação através 

do “boca a boca” multiplicado pelos meios de comunicação e publicação eletrônica 

pessoal (UGARTE, 2008, p. 116). 

 

 Acompanhando o pensamento de Ugarte (2008), o ciberativismo pode ser 

caracterizado como o ativismo que se dá através dos meios de comunicação online, fazendo 

uso dos mesmos para ampliar seu discurso e alcançar um número maior de público. 

Trabalhando com três categorias para definir o ciberativismo, Ugarte (2008) as apresenta 

como: 1) quanto ao discurso, a mensagem que está sendo transmitida e através desta unindo e 

empoderando pessoas; 2) as ferramentas, trabalhando a ligação entre o ciberativismo, a 

cultura hacker e a produção própria de ferramentas a serem utilizadas nas ações; e, enfim, 3) a 

visibilidade, que é o reconhecimento dos autores tanto entre o próprio meio em relação à 

sociedade. O ciberativismo possibilita uma interação e conexão, uma troca real de conteúdo e 

ideias entre os autores das mensagens sem que existam limitações relacionadas a espaço-

tempo. Na mesma linha de raciocínio, Levy (1999) afirma que este compartilhamento de 

ideias resulta em aprendizagem coletiva e troca de conhecimentos.  

 A Primavera Árabe é um exemplo de um movimento ciberativista, uma revolução que 

se iniciou online entre o final de 2010 e início de 2011, e que levou o povo às ruas do Oriente 
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Médio e norte da África para lutarem por melhores condições de vida, o que culminou na 

queda de governos ditatoriais. Seguindo este exemplo de revolta política que tenha feito uso 

de ferramentas ciberativistas, as manifestações de junho de 2013 no Brasil foram iniciadas, 

organizadas e lideradas através da internet, onde o movimento ganhou força, voz e 

visibilidade. De acordo com Castells (2013, p. 160), “o espaço do movimento é sempre feito 

de uma interação do espaço dos fluxos na internet e nas redes de comunicação sem fio com o 

espaço dos lugares”.  

 A herança destes movimentos ciberativistas pode ser percebida em movimentos de 

grande porte que aconteceram desde então, com ênfase para a Women’s March ocorrida no 

dia 21 de janeiro de 2017, que ficou conhecida também como Marcha das Mulheres Contra 

Trump. A marcha teve seus maiores números nos Estados Unidos, principalmente em 

Washington DC, onde as mulheres caminharam em direção ao Nation Mall, um dia após a 

posse do presidente Trump ali ocorrida, tendo ultrapassado o número de presentes durante o 

evento anterior. Organizada pela internet, a marcha ocorreu em cidades ao redor do mundo e 

teve uma grande cobertura da mídia, mas seu destaque foi mesmo nas redes sociais, através 

do compartilhamento de vídeos, imagens e relatos utilizando a hashtag em comum: 

#WomensMarch. Inicialmente tendo o presidente americano como alvo, o movimento acabou 

se tornando uma grande marcha da representação da luta feminista pelos direitos da mulher. 

 

2.1 FEMINISMO NAS REDES SOCIAIS  

 

 O feminismo é um movimento que busca a igualdade de gênero, e de acordo com 

Barioni et al (2016) luta por uma sociedade na qual o gênero não seja utilizado para conceder 

privilégios ou legitimar opressão. 

O Feminismo surge e se organiza como movimento estruturado, a partir do 

fenômeno da modernidade, acompanhando o percurso da sua evolução desde o 

século XVIII, tomando corpo no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, 

transformando-se, também, em instrumento de críticas da sociedade moderna. 

(SILVA, 2008, p. 1-2) 

 

 Mas, ainda que seja um dos pilares que sustenta a desigualdade social, o gênero não é 

um fator isolado. Questões como classe social, raça e sexualidade também devem ser 

consideradas quanto a sua participação no contexto dos papéis sociais por elas definidos e, 

portanto, também no feminismo. Desta forma o movimento feminista se consolida como uma 

causa de várias vertentes, com expressões de caráter intelectual, filosófico, sociológico e 
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político. Para Biroli e Miguel (2014, p. 8) “o feminismo foi capaz de transformar sua agenda e 

também sua reflexão sobre o mundo social”. 

Como corrente intelectual, o feminismo, em suas várias vertentes, combina a 

militância pela igualdade de gênero com a investigação relativa às causas e aos 

mecanismos de reprodução de dominação masculina. Pertence, portanto, à mesma 

linhagem do pensamento socialista, em que o ímpeto para mudar o mundo está 

sempre colado à necessidade de interpretá-lo [...]. Em cada uma destas esferas – 

educação, política, lar e trabalho – foram obtidos avanços, decerto, mas permanecem 

em ação mecanismos que produzem desigualdades que sempre operam para a 

desvantagem das mulheres. Formas mais complexas de dominação exigem 

ferramentas mais sofisticadas para entende-las; nesse processo, o pensamento 

feminista tornou-se o que é hoje: um corpo altamente elaborado de teorias e 

reflexões sobre o mundo social (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 17-18). 

 

 Analisando o cenário atual e as conquistas estabelecidas pelas mulheres, é inegável 

que muito já foi alcançado, principalmente no que se refere aos direitos civis e políticos. Mas 

ainda que a mídia venda a ideia de esta ser a Primavera das Mulheres7, a luta feminista 

continua em busca de conquistas no âmbito de contextos que lhe são muito caros, como o 

direito ao próprio corpo e de decidir o que fazer com o mesmo, a luta contra a violência de 

gênero, a problemática da cultura de estupro, dentre outras tantas questões atreladas à 

desigualdade social e de gênero.  

 Historicamente, o feminismo brasileiro é caracterizado por suas três ondas, a primeira 

delas teve seu início no meio do século XIX e trabalha com a luta pelos direitos civis e 

políticos, tais como o direito ao voto e a ser votada. A segunda onda, iniciada ao final da 

década de 60, quebra as barreiras entre os espaços público e privado, apresentando discussões 

sobre sexualidade e violência doméstica -, esta fase ficou marcada pela afirmação de que “o 

pessoal é político” (HANISCH, 1969). Por fim, a terceira onda, que ficou conhecida como o 

pós-feminismo e é caracterizada pela discussão de paradigmas estabelecidos nas ondas 

anteriores. Segundo Barioni et al (2016, p. 10), “as críticas feitas por algumas feministas desta 

terceira onda, alavancadas por Judith Butler, vêm no sentido de mostrar que o discurso 

universal é excludente”. Desta forma, pode-se afirmar que: 

o movimento feminista contemporâneo, reflexo das transformações do feminismo 

original – predominantemente intelectual, branco e de classe média -, configura-se 

um discurso múltiplo e de variadas tendências, embora com bases comuns. As 

feministas destacam que a opressão de gênero, de etnia e de classe social perpassa as 

mais variadas sociedades ao longo dos tempos. Essa forma de opressão sustenta 

práticas discriminatórias, tais como o racismo, o classismo, a exclusão de grupos 

homossexuais e de outros grupos minoritários (Barioni et al, 2016, p. 9). 

 

 Assim é importante compreender que mesmo dividido em vertentes internas, o 

feminismo procura dialogar como um todo, buscando através da troca de experiências em 

                                                           
7  Diversos portais de notícia utilizaram o termo em suas matérias. A revista Época chegou até mesmo a fazer uso 

do termo em sua capa na edição de nº 909.  
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rede uma afirmação de poder por meio da coletividade e a autoconstrução de sua identidade 

(CASTELLS, 2010). São os blogs e as redes sociais que, através do compartilhamento de 

conteúdo e produção de conteúdo original, consolidam o feminismo online como uma opção à 

mídia tradicional, esta patriarcal e repleta de machismo (LANGNER; MENDONÇA; 

ZULIANI, 2015). O feminismo em rede possibilitou uma forma de potencializar suas lutas na 

esfera pública, o uso da internet pelo movimento fomentou a disseminação dos pensamentos e 

teorias feministas, ampliando suas redes de alcance.  

 Castells (2013) identifica como redes de esperança essa troca de experiências que 

interliga indivíduos em busca de um compartilhamento acerca de assuntos que são de seu 

interesse como, por exemplo, os grupos e coletivos feministas que surgiram através da 

internet e das redes sociais. Recuero (2009, p. 30-31) define redes sociais como “um conjunto 

de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais)”. Para a autora, as conexões “são constituídas dos laços sociais, 

que, por sua vez, são formados através da interação social entre os atores”, interação essa 

“que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social”. 

 No ano de 2015 o feminismo foi pauta na internet diversas vezes, tendo existido 

diversos movimentos que fizeram uso de hashtags para relatar situações de machismo, abusos 

e assédio. De acordo com Moura e Mandaji (2004, p. 06) as hashtags agrupam pessoas 

interessadas em um mesmo assunto, criando uma rede de usuários conectados em torno de um 

mesmo tema, servindo assim como um facilitador para a localização de pessoas com os 

mesmos interesses, e também facilitando o compartilhamento e troca de ideias entre elas. Para 

as autoras, a hashtag possibilita uma maior interação e organização entre os usuários das redes 

sociais. 

 Em um infográfico produzido em parceria entre a ONG Think Olga e a Agência Ideal 

são apresentados os principais números relacionados ao feminismo brasileiro na internet 

durante o ano de 2015, seja na busca por informações ou na participação dos movimentos 

ocorridos no decorrer do ano: 
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Figura 1: Recorte do infográfico sobre o feminismo na internet no ano de 2015 

 

Fonte: Imagem retirada do site Think Olga, em 22 de maio de 2017. 

  

 Algumas das hashtag utilizadas foram: #AskHerMore, que pedia que as perguntas 

direcionadas as mulheres durante as entrevistas no tapete vermelho da celebração do Oscar 

2015 envolvessem mais do que apenas explicações sobre os vestidos e joias utilizados; 

#NãoTiraOBatomVermelho, que se originou através de um vídeo publicado pela youtuber 

Jout Jout em que ela falava sobre relacionamentos abusivos; #MeuPrimeiroAssédio teve seu 

início devido aos casos de comentários com conotação sexual sendo feitos em relação a uma 

participante de 12 anos do programa televisivo MasterChef Jr – e, de acordo com o 

infográfico, os relatos obtidos através do movimento revelaram que a idade média do primeiro 

assédio sofrido é 9,7 anos; e #MeuAmigroSecreto, adotada por páginas feministas nas redes 

sociais e que foi utilizada como meio de denúncia e desabafo. 
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2.1.1 Coletivo Não Me Kahlo e o movimento #MeuAmigoSecreto 

 

 O Coletivo Não Me Kahlo foi fundado por cinco amigas8 militantes da causa feminista 

que buscavam, através dele, interligar pessoas e discutir o movimento feminista através do 

compartilhamento de ideias e experiências, aprofundando a discussão e o conhecimento sobre 

a causa. Suas atividades foram iniciadas através do Facebook e, de acordo com os dados do 

seu site, alcançaram 150 mil seguidores em apenas oito meses de atividade. O Coletivo conta 

com mais de 82 mil seguidores em sua conta do Twitter, e está presente também em outras 

redes sociais como Instagram, Youtube e Tumblr. Em seu site, o conteúdo abrange diversas 

áreas relacionadas à militância feminista, temas como a questão de gênero, o machismo na 

cultura pop, a política e a forma como ela subjuga as mulheres, entre outros. O espaço é 

aberto também para a participação de colaboradores, e o conteúdo é tanto de autoria original 

quanto traduções. 

 Tendo como um dos objetivos do Coletivo Não Me Kahlo trazer luz às situações do 

cotidiano sob um olhar feminista, ao se depararem com um relato de uma seguidora no 

Twitter em que a mesma reclamava de atitudes machistas de seu amigo secreto, as 

organizadoras do coletivo resolveram fazer uso da famosa brincadeira e da proximidade com 

o Natal, época do ano em que o amigo secreto é muito comum, para denunciar casos de 

machismo vividos e presenciados no dia-a-dia (BARIONI et al, 2016, p. 14). Inicialmente os 

micro relatos não faziam uso de nenhuma hashtag que pudesse lhes conferir identidade ou 

unidade, e o conteúdo era criado e compartilhado pelo Coletivo.  

 No dia 23 de novembro de 2015, após a publicação do seu primeiro tweet relacionado 

ao assunto, o Coletivo fez também uma postagem em sua página no Facebook apresentando 

conteúdo semelhante ao do tweet anteriormente postado, e questionando na legenda da 

imagem qual a mensagem suas seguidoras enviariam para seus amigos secretos. As respostas 

foram imediatas e diversos relatos foram descritos nos comentários da postagem, que obteve 

também um grande número de curtidas e compartilhamentos. No dia 24 de novembro o 

Coletivo Não Me Kahlo criou um álbum em sua página no Facebook intitulado 

#MeuAmigoSecreto, onde foram postadas 28 imagens com prints de micro relatos retirados 

do Twitter, sendo eles de autoria tanto do Coletivo quanto de seguidores. Neste álbum 

nenhuma das imagens apresentadas ainda fazia uso da hashtag. 

                                                           
8  Bruna L. Rangel, graduada em Direito pela Universidade de Brasília e pós-graduanda em sociologia e cultura 

pela PUC-RJ; Thaysa Malaquias, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; Paola Barioni, estudante de Direito; Gabriela Moura, graduada em Relações Públicas; Bruna de Lara, 

estudante de Jornalismo. 
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 Conforme relatado pelas organizadoras do Coletivo em entrevistas para portais de 

notícias e posteriormente no próprio livro #MeuAmigoSecreto, a utilização da hashtag como 

forma de identificar e unificar o movimento não partiu delas. Não foi identificado até o 

momento quando, por quem e em qual rede social a hashtag foi usada pela primeira vez como 

forma de denúncia dentro do movimento iniciado pelo Coletivo. Esta observação reforça a 

ideia de um movimento nascido de uma “construção coletiva e espontânea” (BARIONI et al, 

2016, p.14), que por sua vez vai ao encontro do pensamento de Castells (2013) e suas redes de 

esperança. 

 A inclusão da hashtag aos micro relatos serviu para unificar o movimento e aumentar 

a visibilidade do mesmo. Houve um crescimento no número de interações após sua utilização 

nas postagens, e com ela uma mudança quanto aos temas abrangidos. Se antes os relatos 

traziam um olhar feminista para situações do cotidiano, após o uso da hashtag e o fato da 

mesma ter se tornado um viral, as histórias apresentadas começaram a ficar cada vez mais 

pessoais e íntimas. Não mais se falava apenas sobre aquele conhecido que possuía atitudes e 

pensamentos machistas, mas também sobre abusos e assédios sofridos. 

 Dois pontos importantes devem ser levantados sobre a estratégia do uso da brincadeira 

do amigo secreto como ferramenta de denúncia. O primeiro deles diz respeito à possibilidade 

de anonimato trazido por ela, pois, ao fazer uso da expressão, o relato pode ser elaborado sem 

que seja necessária a identificação do sujeito. E o segundo deles é que ao caracterizar o 

sujeito como seu amigo secreto, aceita-se que o mesmo faça parte do seu círculo de amigos 

e/ou conhecidos, corroborando assim com o fato de que a maioria dos assédios e violências 

sofridos pelas mulheres é protagonizado por pessoas conhecidas das mesmas9. Ou seja, por 

pessoas que poderiam ser, de fato, seu amigo secreto. (BARIONI et al, 2016). 

 Após o sucesso obtido pelo movimento - de acordo com a Revista Fórum a hashtag foi 

utilizada 85 mil vezes em apenas cinco dias - o Coletivo resolveu abranger suas atividades e 

ampliar a discussão sob alguns dos pontos levantados nos relatos apresentados. O livro 

#MeuAmigoSecreto – Feminismo além das redes foi publicado em apenas seis meses após o 

surgimento da hashtag. Além do livro, o Coletivo Não Me Kahlo estendeu sua imagem para o 

campo offline através de palestras ministradas por suas organizadoras que são convidadas a 

debater sobre o feminismo em lugares como empresas e eventos, e principalmente em escolas.  

 

 

                                                           
9  De acordo com a pesquisa do Datafolha sobre violência contra a mulher divulgada em março de 2017, em 61% 

dos casos os agressores eram conhecidos da vítima.  
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3 METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa é qualitativa-quantitativa, que busca mensurar e obter resultados 

objetivos através de seu aspecto quantitativo, mas que também busca uma compreensão 

acerca dos dados obtidos visto o seu caráter qualitativo o que, de acordo com Michel (2009), é 

uma pesquisa detalhada, abrangente e fundamentada na discussão de dados interpessoais.  

Quanto ao método, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica, que são “leituras iniciais, 

que visam arregimentar informações, entender mais detalhadamente o assunto, para auxiliar 

na proposição da pesquisa, definição do problema e objetivos” (MICHEL, 2009, p. 41). Foi 

realizada também uma análise de conteúdo das postagens participantes do movimento 

#MeuAmigoSecreto. Segundo Bardin (2004, p. 30), a análise de conteúdo é um “conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. Oliveira (2008) defende que a análise de conteúdo 

possui diferentes técnicas a ser utilizadas, e possibilita ao pesquisador: 

O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, sejam eles 

expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; implicação do contexto 

político nos discursos; exploração da moralidade de dada época; análise das 

representações sociais sobre determinado objeto; inconsciente coletivo em 

determinado tema; repertório semântico ou sintático de determinado grupo social ou 

profissional; análise da comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre 

outros (OLIVEIRA, 2008 p.570). 

 

De acordo com Minayo (2007), a análise de conteúdo se divide em três etapas, sendo 

elas a pré-análise, que é o momento onde será feita a leitura do material bibliográfico 

existente acerca da pesquisa; a exploração do material ou codificação, onde o pesquisador 

iniciará o processo de categorizar o material pesquisado, criando categorias significativas 

relacionadas ao assunto em questão; e o tratamento dos resultados obtidos, sendo esta a etapa 

onde o pesquisador irá realizar a classificação dos dados e a interpretação dos mesmos. 

Para o presente trabalho foram estabelecidas as seguintes categorias de análise: 

a) Apelo comercial: postagens que fizeram uso da hashtag #MeuAmigoSecreto como 

canal de ligação entre os consumidores e sua marca, em uma estratégia below the 

line, utilizada segundo Semprini (2006) para gerar discursos específicos, criar uma 

interação com o público e ser frequente em seu cotidiano. Esta estratégia está 

associada ao seu apelo emocional do público e suas características subjetivas, 

estabelecendo vínculos entre marca e consumidor através de seus ideais e interesses 

compartilhados; 
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b) Problematização: nesta categoria foram selecionadas as postagens que trouxeram em 

seu corpo a problematização da hashtag sem a ligação dela com algum produto 

específico ou a própria marca em si, e sim a proposta de debate sobre um 

determinado tema acompanhado da hashtag; 

c) Indiferente: postagens que apenas apresentam a hashtag #MeuAmigoSecreto, sem 

que seja feita uma problematização em relação ao movimento e o assunto abordado 

ou que tenha relacionado a hashtag a algum produto e/ou marca. 

 Foram identificadas um total de 58 postagens realizadas entre os dias 25 de novembro 

e 25 de dezembro de 2015 utilizando a hashtag #MeuAmigoSecreto que se adequam as 

diretrizes estabelecidas neste trabalho. Estas postagens pré-selecionadas foram agrupadas em 

categorias: marcas, órgãos governamentais ou portais de notícia. Realizada esta primeira 

separação, elas foram então catalogadas em três subcategorias de acordo com o seu conteúdo, 

sendo elas: apelo comercial, indiferente e problematização da temática.  

 

Tabela 1: Total de postagens 

Coluna1 MARCA PORTAL DE NOTÍCIA ÓRGÃO GOVERNAMENTAL

APELO 5 0 0

PROBLEMATIZAÇÃO 1 23 6

INDIFERENTE 1 21 0  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Do total de 58 postagens, sete delas eram posts de marcas, seis foram identificadas 

como postagens de órgãos governamentais e 44 de portais de notícia. Para a análise deste 

trabalho foi selecionada uma postagem de cada categoria, sendo o critério de escolha a 

postagem com maior número de reações em sua publicação. 

 

4 ANÁLISE DOS POSTS 

 

 As postagens foram separadas de acordo com as categorias: marca, órgãos 

governamentais e portais de notícia. Para então serem analisadas em suas subcategorias: apelo 

comercial, problematização e indiferente. Além disso, foi descrito o conteúdo da postagem e o 

formato da publicação. 
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4.1 POSTS DAS MARCAS 

 

 Das sete postagens de marcas, cinco foram da categoria “apelo”, uma foi da categoria 

“indiferente” e uma da categoria “problematização”, conforme mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2 - MARCAS 
POST TIPO CONTEÚDO FORMATO

Universal br marca apelo imagem

Garnier marca apelo imagem

Wbeer marca apelo texto

Comedy Central BR marca apelo imagem

Canal Lifetime BR marca indiferente link

Canal Futura marca apelo imagem

MTV BR marca problematização link  

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 Da categoria apelo, totalizaram cinco postagens.  A postagem selecionada para análise 

foi a da marca Universal Pictures Brasil, que foi publicada no dia 25 de novembro de 2015 em 

um formato de imagem com o cartaz do filme As Sufragistas e obteve 27 mil reações, 13.318 

compartilhamentos e mais de 1400 comentários. Além do pôster do filme com a chamada 

“#MeuAmigoSecreto acha que direitos são privilégios” e a data de estreia do mesmo, a 

postagem ainda conta com uma legenda com o seguinte texto: “#meuamigosecreto acha que 

lutar pelo direito ao voto, a um salário equivalente, a não sofrer com violência doméstica nem 

assédio nas ruas ou ambiente de trabalho é frescura. E está errado. Ele precisa conferir 

#AsSufragistas e aprender um pouco sobre o que é lutar por algo que sempre mereceu”.  

 

Figura 2: Marca com apelo comercial 

 

Fonte: Print da página Universal Pictures Brasil, em 14 de setembro de 2017. 
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 A postagem realizada pela página da Universal Pictures Brasil em um primeiro 

momento aborda a hashtag #MeuAmigoSecreto de uma maneira problematizadora, tanto em 

seu texto quanto na chamada da imagem. Para Touraine (2003) os movimentos sociais se 

definem pela existência de um grupo em particular que, em uma ação coletiva, questione uma 

forma de dominação social. O feminismo, como movimento social, tem como agenda a 

reflexão sobre o mundo social e sua luta pela igualdade de gênero, em seu caráter de corrente 

intelectual o movimento faz uso de pensamentos filosóficos, sociológicos e políticos na busca 

por ir além da modificação do contexto social no qual essa luta ocorre, mas também por obter 

uma melhor compreensão sobre ele (BIROLI; MIGUEL, 2014).  

 As problemáticas abordadas pela marca em sua postagem são temáticas comuns ao 

feminismo e sua luta na esfera pública, aqui representadas pela desvalorização da mulher no 

ambiente de trabalho, a luta por direitos políticos e a falta de representatividade feminina na 

política e no poder e, também, na esfera privada, neste caso associada à violência doméstica 

sofrida pelas mulheres. Ao fazer isso a Universal Pictures Brasil utiliza a hashtag como elo 

entre o produto – o filme As Sufragistas, que relata um dos marcos da luta feminista pelo 

direito ao voto e, portanto, já se relaciona com o feminismo por si só -, com o movimento 

#MeuAmigoSecreto e o posicionamento feminista dos usuários que fazem uso da hashtag 

(MOURA; MANDAJI, 2014). 

 Identifica-se então que, ainda que exista uma problematização da hashtag, ela é 

utilizada também para a divulgação do filme/produto, revelando assim o seu caráter de apelo 

comercial. Com uma estratégia below the line, a marca se apropria da hashtag para tentar 

vincular a imagem do filme ao movimento online, e criar uma identificação entre o público, a 

hashtag e o filme em questão (SEMPRINI, 2006). Desta forma, o filme é apresentado a um 

público que já está segmentado pelo uso da hashtag, já que esta serve para segmentar 

conteúdo e interesses, como também, por pertencer a um movimento que se correlaciona com 

o produto sendo vendido, se encontra pré-disposto a aprova-lo.  

 Na categoria “indiferente” foi identificada uma postagem. A postagem selecionada 

para análise é da página do Canal Lifetime Brasil, em formato de compartilhamento de link e 

com a legenda: “#MeuAmigoSecreto é o seu também. Carol Mahglio escreveu no site do 

#Lifetime sobre a hashtag que dominou a internet nos últimos dias e denunciou o machismo”. 

Ela alcançou um total de 26 curtidas, nenhum compartilhamento e 02 comentários. 
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Figura 3: Marca com abordagem indiferente 

 

Fonte: Print da página Canal Lifetime Brasil, em 17 de set. de 2017 

 

 O Canal Lifetime Brasil optou por uma abordagem que foi classificada como 

“indiferente”, com um texto convidando o leitor a conhecer mais sobre a hashtag 

#MeuAmigoSecreto através do link da matéria postada por eles. Neste caso há apenas uma 

breve explicação sobre o movimento, informando que o mesmo tem como objetivo denunciar 

o machismo e que ele esteve em alta na internet, mas deixa uma explicação mais elaborada e a 

reflexão sobre o assunto para a matéria em si, que foi postada no blog do canal. Aqui não 

existe um aprofundamento do conteúdo apresentado, seja na ideia do movimento feminista ou 

do próprio movimento #MeuAmigoSecreto. 

 Desta forma, a Lifetime Brasil participa da hashtag e interage com seus seguidores, e 

também com os usuários que fizeram uso da hashtag, gerando conteúdo em tempo real para 

ser compartilhado por eles (ALMEIDA, 2013), mas sem de fato emitir opinião sobre ela ou 

buscar associá-la a sua marca ou a algum produto específico. Não existe uma problematização 

do movimento, tampouco há uma apropriação da hashtag para fins comerciais, como no caso 

da postagem realizada pela Universal Pictures Brasil. Podemos pressupor que para a marca, 

neste caso, a produção de conteúdo e a divulgação do movimento que havia tomado as redes 

sociais à época eram mais importantes do que seu posicionamento crítico em relação a ele. 

 Por fim, apenas uma postagem de marca se enquadrou na categoria 

“problematização”. Publicada pela página MTV Brasil no dia 1º de dezembro através de 

compartilhamento de link, a postagem tem como legenda: “Acredito que o movimento 
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#meuamigosecreto, assim como o #meuprimeiroassedio, é uma boa forma de ajudar a mudar 

essa mentalidade machista”, que obteve 201 curtidas, 13 compartilhamentos e 02 

comentários. 

 

Figura 4: Marca com abordagem de problematização 

 

Fonte: Print da página MTV Brasil, em 17 de set. de 2017. 
  

 A postagem realizada pela página da MTV Brasil tem como texto um dos tweets 

originados pelo uso da hashtag, e através dele a empresa associa o movimento 

#MeuAmigoSecreto ao movimento #MeuPrimeiroAssédio e apresenta o uso dos dois como 

uma ferramenta para o combate ao machismo. Castells (2013) afirma que o ativismo online 

dos movimentos sociais – ciberativismo – possibilitou que estes movimentos se 

reorganizassem e redimensionassem, desta forma podendo se reconstruir de maneira a ficarem 

mais acessíveis e disponíveis para o público, o que pode ser percebido nesta postagem.  

 O feminismo contemporâneo, composto por diversas vertentes, possui “um discurso 

múltiplo e de várias tendências, embora com bases comuns” (BARIONI et al, 2016, p. 9) e 

busca através da interseccionalidade uma identidade em comum, na esperança da criação de 

um diálogo unificado e que abrace, se não a todas, então a maioria possível das mulheres, na 

luta pela criação de um contexto social mais justo e favorável a todos. Esta 

interseccionalidade e troca de experiências em redes, nas ditas redes de esperança, são o que, 

para Castells (2010), criam uma afirmação de poder através da sua coletividade e a 

autoconstrução da identidade do movimento. 
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 A marca teve sua postagem classificada como “problematização” ao passo que além 

de interligar a hashtag a outra já existente, também existe um interesse em trazer uma reflexão 

quanto ao assunto discutido nelas. Neste caso a hashtag funciona como método para conectar 

usuários com ideais em comum (MOURA; MANDAJI, 2014). Identifica-se no texto, 

igualmente, a própria ideia de uma das estratégias ciberativistas, segundo Araújo (2011), a 

utilização de hashtags por movimentos sociais como forma de denúncia e conscientização e 

também como ferramenta para potencializar suas ações e alcance.  

 

4.2 POSTS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

 

 Foram identificadas seis postagens realizadas por “órgãos governamentais”, todas elas 

adequadas à categoria “problematização”, sendo quatro delas em formato texto e dois em 

imagem. 

 

Tabela 3: Postagens de órgãos governamentais 

POST TIPO CONTEÚDO FORMATO

Minis. Turismo órgão gov. problematização texto

Minis. Trabalho órgão gov. problematização texto

Polícia Militar órgão gov. problematização imagem

Direitos Humanos BR órgão gov. problematização texto

Gov. Pernambuco órgão gov. problematização texto

Pref. Niterói órgão gov. problematização imagem  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A postagem com maior número de curtidas e escolhida para ser analisada foi 

publicada pela página Direitos Humanos Brasil. A postagem é em formato texto, alcançou 7,8 

mil reações, 1,9 mil compartilhamentos e 111 comentários, com a seguinte legenda: 

“#Meuamigosecreto é adorado por todos, carinhoso com a esposa na frente dos amigos. O que 

ninguém sabe é que ele diminui sua companheira com xingamentos. Ninguém sabe que ele 

bate nela. Ele diz pra ela que se eles se separarem ela vai ficar sozinha, que não ‘arruma’ 

outro homem com três filhos nas ‘costas’ e acabada. Ele assedia as colegas de trabalho, canta 

mulheres nas ruas e faz piadas constrangedoras sobre as mulheres. Faz chantagem emocional. 

Usa os filhos contra a mãe. Mulher, a culpa não é sua. A culpa nunca é sua. Você não precisa 

dizer nas redes quem é o seu amigo secreto, mas pode ligar para o 180 e denunciar. 

#DiadaNãoViolênciacontraaMulher #Ligue180 #16DiasdeAtivismo”.  
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Figura 5: Post de Órgão Governamental com conteúdo problematizador. 

 

Fonte: Print da página de Direitos Humanos Brasil, no dia 17 de nov. de 2017. 
  

 A página governamental dos Direitos Humanos Brasil apresenta como conteúdo um 

texto “problematizador”, onde a temática central do movimento #MeuAmigoSecreto, os 

machismos do dia-a-dia, são abordadas através de um texto com características de relato. 

Nele, aspectos como a violência doméstica e o abuso psicológico são retratados como 

denúncia da violência sofrida pelas mulheres e de seu caráter muitas vezes subjetivo, como a 

diminuição da pessoa e a quebra de sua autoestima. A postagem também apresenta a distinção 

das atitudes da figura masculina entre o público e o privado e como a sociedade reage em 

negação à ideia da violência sofrida pela mulher, reforçando o desemparo da mulher em 

relação ao Estado quando de suas relações em esfera privada (BIROLI; MIGUEL, 2014).  

 O texto possui, ainda, uma mensagem de não culpabilização da vítima, e uma 

chamada para ação através do trecho “ligar para o 18010 e denunciar”, que é reforçada pelo 

uso da hashtag #Ligue180. Neste aspecto em particular, a postagem passa a fazer uso da 

hashtag #MeuAmigoSecreto além das características vistas nas demais análises, com seu 

caráter de elemento de organização de usuários em relação a um mesmo assunto e a maior 

visibilidade e interação gerada por ela (MANDAJI; MOURA, 2014), e estabelece também 

uma chamada direta para ação, propondo uma mudança efetiva na realidade das mulheres que 

sofrem violência e/ou abusos a partir da ligação para a Central de Atendimento à Mulher. 

Assim, a postagem deixa de ter conteúdo apenas informativo e problematizador, e dá um 

passo a mais, se encaminhando em direção a gerar ações para além do meio online. 

                                                           
10 Central de Atendimento à Mulher, recebe denúncias sobre violência contra a mulher. 
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4.3 POSTS DE PORTAIS DE NOTÍCIA 

 

 Quanto às postagens relacionadas aos portais de notícia, foram identificadas 21 como 

pertencentes à categoria “indiferente”, 23 na categoria “problematização” e nenhuma na 

categoria “apelo comercial”, totalizando 44 postagens. 

 

Tabela 4: Postagens de portais de notícia 

POST TIPO CONTEÚDO FORMATO

Zero Hora portal problematização link

Zero Hora portal indiferente link

BuzzFeed BR portal indiferente link

Huffpost BR portal indiferente link

Claudia Online portal problematização link

Sul Vinte e Um portal indiferente link

TV Brasil portal problematização imagem

Glamour Br portal indiferente link

Revista Donna portal indiferente link

Jornal Correio portal problematização imagem

Catraca Livre portal problematização imagem

Portal Uai portal indiferente link

Portal R7 portal problematização link

EBC na Rede portal problematização vídeo

G1 portal indiferente link

O tempo contagem portal indiferente link

Elástica portal problematização link

EBC na Rede portal problematização vídeo

Gazeta do Povo portal indiferente link

Correio Braziliense portal indiferente link

Revista Fórum portal problematização link

Glamour Br portal problematização link

Correio Braziliense portal problematização link

Catraca Livre portal indiferente link

O Globo portal problematização link

Estado de Minas portal problematização link

O Povo Online portal problematização link

Correio do Povo portal indiferente link

Metrópole Estadão portal indiferente link

Folha Mercado portal problematização link

Diário de Pernambuco portal indiferente link

Tribuna de Minas portal indiferente link

Diário Catarinense portal problematização link

Youpix portal indiferente imagem

Zero Hora portal indiferente link

Portal Brasil portal problematização vídeo

Portal Brasil portal problematização vídeo

Portal Brasil portal problematização vídeo

Revista Galileu portal problematização link

Catraca Livre portal indiferente link

Jornal Correio portal indiferente link

Portal Brasil portal problematização vídeo

Portal R7 portal indiferente link

Portal Brasil portal problematização vídeo  

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 A categoria “indiferente” alcançou um total de 21 postagens, sendo que a postagem a 

ser analisada foi publicada pela página Buzzfeed Brasil em formato de compartilhamento 

de link, tendo alcançado 12 mil reações, 1.041 compartilhamentos e 178 comentários. 

Como texto de corpo a postagem informava: “A maioria dos tuites denunciam o 

machismo”.  
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Figura 6: Post de portal de notícia com conteúdo indiferente 

 

Fonte: Print da página Buzzfeed Brasil, em 17 de set. de 2017. 
  

 A postagem publicada pelo portal de notícia Buzzfeed Brasil foi classificada na 

categoria “indiferente” por não possuir nenhuma indicação de questionamento acerca do 

tema tratado pelo movimento, seja apresentando algumas das pautas do movimento 

feminista ou endossando o mesmo. A abordagem do portal foi de caráter informativo, 

apenas apresentando a seus leitores a hashtag e explicando sucintamente seu uso, o que 

apoia uma das categorias utilizadas por Ugarte (2008) pertencentes ao ciberativismo, no 

que diz respeito à visibilidade, ou seja, o reconhecimento dos atores não apenas em relação 

ao próprio meio, mas também pela sociedade.  

 Ao ser apresentada pelo portal de notícia, a hashtag passa a alcançar um público maior 

e distinto daquele já inteirado da mesma, possibilitando seu crescimento e, portanto, o 

compartilhamento dos ideais por ela defendidos. Seguindo essa linha de raciocínio, Levy 

(1999) indica que o compartilhamento de ideias dissemina uma troca de conhecimentos e, 

deste modo, gera uma aprendizagem coletiva. 

 Na categoria “problematização”, a postagem com maior número de reações foi 

publicada pelo portal O Globo e obteve 9.7 mil reações, 895 compartilhamentos e 406 

comentários, e foi publicada na página no formato de compartilhamento de link. Em seu 

texto, a mensagem: “#MeuAmigoSecreto diz que é apoiador das mulheres, mas se cala na 

hora de chamar a atenção do amigo misógino”. 
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Figura 7: Post de portal de notícia com conteúdo problematizador 

 

Fonte: Print da página O Globo, em 17 de set. de 2017. 
 

 O portal de notícias O Globo aborda em sua publicação dois pontos importantes no 

discurso feminista atual, principalmente em seus debates nas redes sociais e grupos de 

mulheres, sendo o primeiro deles o não posicionamento masculino em defesa das mulheres. 

São recorrentes os casos de homens que dizem apoiar as mulheres e suas reivindicações, mas 

que, na hora de verbalizar essa opinião perante um grupo de amigos ou até mesmo de intervir 

em discursos e atitudes machistas, acabam apenas se anulando e omitindo suas opiniões.  

Desta forma o seu suposto apoio fica configurado apenas na esfera privada, não se aplicando 

também à esfera pública, justamente o espaço no qual as mulheres são deixadas de lado e tem 

seus direitos e participação tolhidos em favor da presença e favoritismo masculino (BIROLI; 

MIGUEL, 2014).   

 O segundo ponto a ser abordado quanto ao texto apresentado na postagem é o uso do 

termo “misógino”, originado da palavra misoginia que, por sua vez, diz respeito à prática 

entendida pelo ódio ou aversão às mulheres e ao que elas representam. No sentido contrário 

existe o termo misandria, ou seja, o ódio ou aversão à figura masculina. Estes dois termos 

vêm sendo utilizados nas redes sociais em discussões sobre o feminismo, tanto por aqueles 

que apoiam o movimento como pelos que o rechaçam.  

 É inevitável, porém, perceber que embora os dois termos coexistam, é a misoginia que 

pode ser facilmente identificada na sociedade atual e em todo seu processo histórico e de 

construção (BIROLI; MIGUEL, 2014). Ao trazer este relato em específico à sua postagem, o 

portal de notícia O Globo está não apenas problematizando o movimento #MeuAmigoSecreto 

com o uso da hashtag, mas também o fazendo através de um viés feminista.  

 



27 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O uso de hashtags como ferramenta ciberativista para expandir seu alcance e agrupar 

pessoas em torno de uma mesma causa é cada vez mais recorrente, principalmente quando 

relacionada a movimentos sociais, como, por exemplo, o feminismo. Esta prática se tornou 

comum não apenas entre os atores sociais – usuários das redes -, mas também entre marcas, 

portais de notícias e até mesmo órgãos governamentais. Através de uma análise de conteúdo 

elaborada neste trabalho, buscou-se compreender a participação destes nos movimentos 

ciberativistas, tendo como base o movimento #MeuAmigoSecreto.  

 Para isto, foram selecionadas 58 postagens publicadas por marcas, portais de notícias e 

órgãos governamentais, que tenham utilizado a hashtag entre os dias 25 de novembro e 25 de 

dezembro de 2015. Estas postagens foram divididas em categorias como: marcas, portais de 

notícia e órgãos governamentais, e então classificadas em subcategorias de acordo com seu 

conteúdo, sendo estas: apelo comercial, problematização e indiferente. 

 Realizada a análise, identificou-se que apesar da adesão das marcas, portais de notícia 

e órgãos governamentais ao movimento #MeuAmigoSecreto, apenas pouco mais da metade 

das postagens (30 de 58) apresentaram um conteúdo que problematizasse a hashtag. Das 28 

postagens restantes, 23 delas foram consideradas indiferentes, ou seja, apenas fizeram uso da 

hashtag, e cinco delas utilizaram a hashtag para divulgação de sua marca ou produto. 

Entende-se desta forma que, ainda que exista uma participação das marcas, portais de notícias 

e órgãos governamentais no movimento, o conteúdo apresentado em suas postagens nem 

sempre é interligado a ele. 

 Das postagens publicadas pelas marcas, por exemplo, em cinco dos sete casos a 

hashtag foi utilizada como estratégia de apelo comercial. Ou seja, a hashtag serviu como 

ferramenta de divulgação da marca e não como um mecanismo de divulgação e visibilidade 

do movimento, deturpando seu caráter inicial. Os Órgãos Governamentais, por sua vez, 

trouxeram em todas as suas postagens a problematização da hashtag, demonstrando que existe 

uma preocupação – ao menos online - em debater e refletir sobre as causas do movimento. 

Quanto aos portais de notícias, apenas 23 de 44 postagens problematizaram a hashtag, sendo 

as outras 21 indiferentes, o que gera questionamentos quanto ao seu posicionamento em 

relação ao movimento.  

 Tendo em vista o caráter informativo dos portais de notícia, não caberia a eles ir além 

da simples apresentação da hashtag e proporcionar um debate acerca dos temas levantados 

pelo movimento? Esta dúvida fica ainda mais evidente quando levado em consideração os 
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números da violência contra a mulher no Brasil. Desta forma, torna-se clara a relevância de 

pesquisas como esta para a área da comunicação, para fomentar um aprofundamento no 

entendimento da relação entre ciberativismo e o conteúdo atrelado a ele pelas marcas.  

 Percebe-se, também, a necessidade de um posicionamento político e assertivo por 

parte das marcas, que apesar de usarem a hastag para participar do movimento acabaram não 

o fazendo através de um posicionamento forte e coerente, debatendo o assunto em voga, e sim 

de uma maneira que não as vinculasse com a causa. Assim, caso houvesse a necessidade, elas 

poderiam facilmente apagar sua participação no movimento sem que isso prejudicasse sua 

imagem. Através de atitudes como essa, as marcas têm encontrado maneiras de “burlar o 

sistema”, entregando a participação em ações e movimentos sociais que são cobrados pelo 

público, mas sem de fato contribuir e vincular-se com os mesmos. 

 Para a elaboração de trabalhos futuros na mesma linha de pesquisa, recomenda-se o 

uso de ferramentas de mecanismo de busca para a localização das postagens através das 

hashtags, que não apenas o buscador do próprio Facebook. Indica-se também a continuidade 

do estudo, principalmente no que se refere ao envolvimento das marcas com os movimentos 

ciberativistas e a análise do conteúdo produzido por elas. Por fim, sugere-se a realização de 

um estudo sobre a apropriação das marcas quanto à imagem de ícones, discurso e elementos 

ligados ao movimento feminista. 

 Por fim, conclui-se através deste trabalho que não basta utilizar uma hashtag 

pertencente a um movimento para fazer seu “papel social”, ou aproveitar essa hashtag como 

ferramenta de divulgação própria. O ciberativismo busca a mudança na agenda pública 

através da propagação da mensagem de um movimento social, e para isso acontecer é preciso 

questionar os temas por ela levantados, propor debates e incitar a busca por soluções.  
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