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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo explorar o ativismo na Internet e suas 

nuances, focando no fenômeno do ativismo de hashtag. A pesquisa mesclou métodos 

qualitativos e quantitativos para realizar as análises, utilizando como objeto de estudo 

o movimento Fashion Revolution e a hashtag #whomademyclothes. Buscou-se 

entender como o ativismo se articula na sociedade em rede, compreendendo seus 

principais atributos, assim como o papel que as hashtags desempenham no contexto 

de mobilização. Os resultados evidenciaram que as hashtags passaram a exercer 

mais que seu objetivo primário, de indexação técnica, e passaram a fazer parte do 

discurso, como um símbolo. 

PALAVRAS-CHAVE: Hashtag. Ativismo. Redes Sociais. Fashion Revolution. 

  



 

ABSTRACT 

This paper aims to explore Internet activism and its nuances, focusing on the 

phenomenon of hashtag activism. The research mixed qualitative and quantitative 

methods to perform the analyzes, using as object of study the Fashion Revolution 

movement and the hashtag #whomademyclothes. We sought to understand how 

activism is articulated in a network society, understanding its main attributes, as well 

as the role that hashtags play in the context of mobilization. The results showed that 

hashtags started to exert more than their primary objective, of technical indexation, 

and became part of the speech, as a symbol. 

KEYWORDS: Hashtag. Activism. Social Networks. Fashion Revolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Zeitgeist é um termo alemão que que remete ao espírito do tempo. Trata do 

conjunto da cultura do mundo em determinada época. Reflete o porquê de as pessoas 

fazerem o que fazem em certo período da história. O Zeitgeist da atualidade é estar 

constantemente conectado, é estar sempre com um smartphone a mão, que acessa 

a milhares de informações e pessoas em poucos segundos. O Zeitgeist de agora é a 

grande capacidade de processamento e armazenamento de dados. Isso leva a 

sociedade a se organizar de formas diferentes, a transmutar fenômenos antigos para 

a nova realidade. Neste contexto, a ágora passa a ser virtual. Virtual, segundo Lévy 

(2011), não é o oposto de real, mas sim o oposto de atual, do presente, é uma nova 

maneira de ser, que quebra barreiras de tempo e espaço. 

Essa nova maneira de ser passa a conectar pessoas que antes provavelmente 

nunca iriam se conhecer. Faz com que as informações e pensamentos ideológicos 

corram milhares de quilômetros, tarefa que antes era árdua e custosa. Agora, do 

conforto de sua casa, as pessoas podem consumir informações, se entreter, 

conversar, fazer compras. 

E então, o ambiente também se torna propício para que as pessoas possam 

entrar em discussões, levantar pautas e reivindicar. O coletivo é virtual e a democracia 

também se exerce na Internet. No espaço conectado, várias novas formas de ativismo 

começam a surgir. Mais do que se apropriar das novas tecnologias, novos fenômenos 

com características próprias podem ser observados. A Internet permitiu que o mundo 

pudesse acompanhar de perto as revoluções no Oriente Médio, levou multidões às 

ruas e destituiu uma presidenta no Brasil, expulsou um renomado diretor da Academia 

de Artes e Ciências Cinematográficas com a hashtag #MeToo, entre tantos outros 

eventos e efeitos mundo a fora. Como isso foi possível? 

É fato que movimentos sociais são intrínsecos a história humana. Mas como eles 

performam ante a nova realidade? Além disso, entre as novas formas de ativismo que 

surgiram, foi possível observar campanhas online, através do uso de hashtags. A 

hashtag é “uma informação de contexto, normalmente composta do sinal # (hash) e 

uma “tag” (etiqueta – uma ou várias palavras)” (RECUERO, 2012, p. 39) que foi criada 

com o objetivo de categorizar assuntos. O que passou a ser observado foi o uso 

massivo de hashtags em várias campanhas ativistas. Não um, não dois, mas dezenas, 

quiçá centenas, de hashtags foram ativadas por todo o globo em forma de ativismo. 
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#EleNão, #BlackLivesMatter, #ForaDilma, #PrayForAmazonia, #TimesUp, 

#HeForShe, #PinkProtest, #OWS, #LoveWins são apenas alguns dos exemplos. O 

que essas hashtags representam no contexto atual? Por que os movimentos ativistas 

se apropriaram tanto do uso delas? 

Um dos movimentos dessa nova era é o Fashion Revolution. É um movimento 

bem representativo do momento atual: nativo digital, preocupa-se com seu perfil no 

Instagram, possui elementos de design muito bem pensados, faz campanha com 

hashtags, invoca a mudança do pensamento coletivo utilizando a Internet. Ele nasceu 

da preocupação com os moldes da indústria da moda. Nasceu por conta de um 

desastre ocorrido em Bangladesh, mas seu núcleo se encontra no Reino Unido e tem 

mais força nos Estados Unidos. É um movimento além do espaço geográfico. A 

principal ação do movimento está justamente em incentivar as pessoas a usarem a 

hashtag #whomademyclothes para questionar grandes marcas. Além disso, por ele 

se tratar de moda é altamente simbólico. O vestuário ao longo da história sempre se 

alterou e representou a cultura de um povo, etnia, civilizações. A roupa é um dos 

indicativos do Zeitgeist de uma era. E agora, a moda se torna não só um modo de 

vestir, mas uma causa global.  

É encarando a nova composição social que o presente estudo é forjado, 

buscando respostas para entender como as pessoas se organizam e buscam 

defender seus ideais na Internet. Faz-se necessário entender o porquê de em tantos 

casos ocorrer o protagonismo de hashtags: elas funcionam como ferramenta de 

marketing? São elementos de uma estratégia de organização? São formas de incitar 

a discussão? Depois de levantar tantas questões, chega-se a questão-problema que 

guiará todo o trabalho: como a hashtag #whomademyclothes funciona como 

ferramenta de construção do movimento Fashion Revolution? 

Para buscar resposta, primeiramente uma pesquisa bibliográfica foi realizada, 

mesclando teóricos chaves e referências com estudos recentes. Munido das teorias 

necessárias, uma pesquisa que envolve análises quantitativas e qualitativas foi 

realizada, focando o uso da hashtag #whomademyclothes no Twitter1 e no Instagram2, 

no mês de setembro. A hashtag foi escolhida por ser a principal do movimento, na 

 
1 Mídia Social habilitada para atualizações em textos curtos, que será explorado mais à frente no 

trabalho. 
2 Mídia Social que incentiva principalmente o compartilhamento de fotos, também será tratado 

posteriormente no presente trabalho. 
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língua inglesa, por ser considerada a língua mundial.  

Dessa forma, no segundo capítulo fez-se necessário compreender mais o 

contexto em que a sociedade conectada está inserida, passando por entender o que 

se entende por ativismo, seu histórico e como é manifestado hoje. Autores importantes 

foram utilizados para remontar este quadro como Castells, Recuero, Peruzzo, 

Solomon, Santaella, entre outros. Além disso, é neste capítulo que também é 

contextualizado o movimento Fashion Revolution, buscando compreender melhor sua 

origem. 

Em seguida, faz-se necessário entender como as plataformas de mídias sociais 

funcionam e como as pessoas se comportam dentro delas. Assim, o Twitter e o 

Instagram foram as plataformas analisadas, aprofundando-se em todas suas 

funcionalidades e em estudos que buscam entender como o usuário utiliza esse 

ambiente digital. Então, a hashtag também é explorada mais a fundo, entendendo sua 

origem, usos e ressignificações. 

Por fim, as conectividades do movimento Fashion Revolution e hashtag 

#whomademyclothes são analisadas em conjunto com outros termos que remontam 

o contexto do movimento online para entender o comportamento ativista. Foram 

utilizadas as plataformas Mediatoolkit e Google Trends, além do referencial teórico de 

pesquisadores como Recuero, Kotler, Castells. 

Considerando todo os pontos, o trabalho tem o objetivo de explorar como o 

ativismo se dá na sociedade em rede, entendendo suas características, para passar 

então para a análise do papel que as hashtags desempenham neste contexto. O 

estudo parte de métodos qualitativos e quantitativos para conseguir abarcar todas as 

nuances que o ambiente online proporciona e assim conseguir chegar a conclusões 

mais concretas e que possam avançar em uma reflexão ainda mais profunda em 

futuros trabalhos. 
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2 O ATIVISMO EM REDE 

 

Comunicação e cidadania estão intrinsicamente ligadas. Não apenas teóricos, 

mas até a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma a importância das 

pessoas poderem se expressar, participar da discussão e ter direito de fala. Assim, 

para compreender as nuances da participação social nos dias atuais, faz-se 

necessário encarar as mudanças que a comunicação e a sociedade 

passam/passaram. Em 2020 estima-se que a Internet terá 2,96 bilhões de usuários 

(STATISTA, 2019). Não é possível ignorar: o modo de viver se alterou. Agora, bilhões 

de pessoas estão constantemente conectadas. E elas reivindicam, elas pedem por 

mudanças, elas mostram seus ideais. Elas se juntam no espaço virtual, que é global 

e assíncrono. 

 

2.1 Sociedade Conectada 

 

Os primeiros teóricos da comunicação, como Lasswell (1927), Lazarsfeld (1965), 

e tantos outros já discutiam muito sobre a complexidade das relações entre receptor 

e emissor e como isso afeta a vida em comunidade. À medida que as tecnologias 

foram avançando, as relações comunicacionais também se alteraram. A Internet, 

quando foi criada em 1969, e a popularização da World Wide Web3 na década de 90 

trouxeram uma nova série de debates.  

As primeiras teorias da comunicação relacionavam muito os meios de veiculação 

de mensagens como uma forma de dominação e controle da sociedade. A Teoria 

Hipodérmica dizia que a massa não possui qualquer reação diante da influência da 

Mídia (OLIVEIRA, 2014, p. 35). A Teoria Crítica, por sua vez, fala da Indústria Cultural, 

que seria uma forma de controle imposta através da mercantilização de manifestações 

culturais. Os principais nomes desse pensamento são os teóricos da Escola de 

Frankfurt, principalmente com Adorno e Horkheimer (1947). Com o passar do tempo 

as discussões passaram a levar mais em consideração o papel ativo do sujeito: “no 

processo de comunicação, tanto o emissor como o receptor são parceiros ativos” 

(WOLF, 1992, p.62). 

Neste contexto, as evoluções tecnológicas nos meios de comunicação 

 
3 Sistema de documentos dispostos na Internet que permitem o acesso as informações apresentadas 

no formato de hipertexto. 
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começaram a moldar uma nova composição da sociedade. Segundo Santaella (2007) 

as eras midiáticas podem ser divididas em cinco:  os meios de comunicação de massa 

eletromecânicos; os eletroeletrônicos; o surgimento de aparelhos, dispositivos e 

processos de comunicação narrow-casting e pessoais; o surgimento dos 

computadores pessoais ligados a redes teleinformáticas; e os dispositivos de 

comunicação móveis. A primeira grande revolução nos meios de comunicação ocorre 

no século XV com Gutenberg e a invenção da prensa móvel, dispositivo que permitiu 

a impressão de informações em maior escala. A partir dessa inovação é possível citar 

diversas tecnologias, como o rádio, o telefone e a televisão. A maior mudança, 

contudo, surge com a Internet, justamente no quarto período. 

Antigamente, a única forma de armazenar a informação era guardá-la em 
nossa mente. Os velhos eram a memória da humanidade, uma memória 
biológica. Com a invenção da escrita, foi possível armazenar as informações 
em livros. Criou-se a memória externa, o grande passo da humanidade na 
direção da evolução tecnológica, pois as novas gerações estavam 
dispensadas de lembrar todos os conhecimentos das gerações anteriores e 
podiam utilizar sua capacidade mental para criar coisas novas (OLIVEIRA, 
2014, p.108). 

O período de transição após as Revoluções Industriais recebe o nome de Era da 

Informação (CASTELLS, 2003). Essa nova dinâmica, que se inicia principalmente na 

década de 1970, pode ser caracterizado como um momento em que as inovações 

tecnológicas se dão principalmente através do ciberespaço, porém com mudanças 

que também afetam profundamente a forma de produzir e transformar o espaço 

geográfico. “Acumular informações se torna, mais do que nunca, sinônimo de 

acumular riquezas.” (CAMPOS, 2009, p. 710). 

Com o acesso mais democrático a Internet através de dispositivos móveis foi 

possível perceber mudanças ainda mais significativas, no quinto período das eras 

midiáticas (SANTAELLA, 2007). Se em seus primórdios a Internet era usada apenas 

para fins militares, hoje 5 bilhões de pessoas tem acesso a Internet Móvel em qualquer 

lugar e qualquer hora em seu smartphone (GSMA INTELLIGENCE, 2019). É nesse 

contexto que, segundo Kotler (2016), marcas e consumidores entram em uma nova 

dinâmica. As relações passam a ser mais horizontais, não há um distanciamento tão 

grande entre o poder da voz das marcas e o poder das comunidades. Os 

consumidores não têm medo de compartilhar sobre suas experiências de 

consumo. Esse novo comportamento questionador e mais democrático surgiu em 

grande parte por conta da Internet, pois neste espaço as pessoas podem se comunicar 

mais facilmente. 
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Assim, primeiro é necessário aprofundar o conhecimento sobre as Redes 

Sociais. Os estudos da sociedade em rede não são novos, ao contrário do que 

coloquialmente se acha. Como Recuero (2009) mostra, o conceito de rede na verdade 

representa um dos focos de mudança na ciência durante o século XX e existiam antes 

mesmo do advento da Internet. O novo espaço de interação, o ciberespaço (LÉVY, 

1997), deu uma vida nova para as redes. Hoje, há ainda muita confusão sobre os 

termos rede social, mídia social e Site de Rede Social. Para este trabalho será 

utilizado a definição de rede social dada por Wasserman e Faust (1994), e Degenne 

e Forse (1999) que definem os elementos das Redes Sociais como sendo os atores e 

suas conexões. Os atores são as pessoas, instituições ou grupos, e as conexões são 

todas as interações e laços sociais. Solomon (2016, p. 513) fala que mídia social "está 

relacionada acima de tudo a uma comunidade: a participação coletiva de membros 

que juntos constroem e mantém um site”. Já o termo Site de Redes Sociais, Recuero 

(2009, p.102) define como sendo “toda a ferramenta que for utilizada de modo a 

permitir que se expressem as redes sociais suportadas por ela”.  

Kotler (2016, p. 34) fala que “a conectividade é possivelmente o mais importante 

agente de mudança na história do marketing”, mas isso cabe a todos os aspectos da 

vida contemporânea. Estar sempre online não mudou apenas o mundo dos negócios, 

mudou a forma com que as pessoas interagem entre si e com o ambiente. Castells 

(2001, p. 7) também discute o novo cenário e compara a Internet a uma rede elétrica, 

ou um motor elétrico, por conta da força que ela representa na disseminação de 

informações. “A Internet passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional 

da Era da Informação: a rede”. 

Ademais, as redes sociais estão em constante mutação. Como Watts (2003) 

afirma em seu trabalho, as redes não estão paradas no tempo e no espaço. Isso 

aumenta a complexidade das relações. Um exemplo claro da rapidez dessas 

mudanças é, apesar do livro de Recuero (2009) “Redes Sociais na Internet” ser uma 

importante base para este estudo, 10 anos após sua primeira edição, dos 7 Sites de 

Rede Social que ela descreve, apenas 2 ainda são popularmente usados, o Twitter e 

o Facebook4.  

Ainda sobre a mudança do cenário atual, Kotler (2016, p. 21-22) fala como as 

 
4 Mídia Social fundada em 2004 que hoje é reconhecida como a que possui o maior número de usuários. 

Em resumo, a plataforma permite o usuário conversar com amigos, compartilhar conteúdos, como 
fotos e vídeos, além de ser possível realizar anúncios, participar de grupos, entre outros. 
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relações de poder estão se alterando primeiramente no aspecto econômico. Se antes 

a meta era ser exclusivo, no novo cenário a inclusão passa a ser a maior tendência. 

A tecnologia, inovação e expansão dos limites territoriais levam produtos a um 

mercado antes não considerado promissor. As barreiras estão sendo derrubadas. 

Em nível macro, o mundo está avançando de uma estrutura de poder 
hegemônica para uma multilateral. As superpotências, sobretudo a União 
Europeia e os Estados Unidos, percebem que alguns poderes econômicos 
estão se deslocando para o resto do mundo, mais notadamente para a Ásia, 
cujo crescimento tem sido constante nos últimos anos. É importante observar 
que as superpotências ocidentais continuarão poderosas, só que outras 
nações estão ganhando mais poder com o tempo. Os poderes econômicos 
não estão mais tão concentrados, e sim distribuídos de forma mais uniforme.  

Isso é evidente quando dados apontam que em 2019, existem aproximadamente 

4,39 bilhões de usuários de internet, um aumento de 366 milhões (9%) em relação a 

janeiro de 2018 (WE ARE SOCIAL, 2019). Mais da metade da população mundial já 

conta com acesso a Internet. O processo de expansão total e completa da Internet 

ainda passa por muitos desafios, mas aos poucos a Internet se torna o principal 

ecossistema a nível mundial. Diante disto, já é um consenso afirmar que o meio digital 

afeta todas as estruturas da atualidade. Castells (2001, p. 11) mostra em sua obra 

como a humanidade se expressa através das novas formas de organização em rede. 

A elasticidade da Internet a torna particularmente suscetível a intensificar as 
tendências contraditórias presentes em nosso mundo. Nem utopia nem 
distopia, a Internet é a expressão de nós mesmos através de um código de 
comunicação específico, que devemos compreender se quisermos mudar 
nossa realidade.  

Assim, a Internet amplifica estados e interações que já eram comuns aos seres 

humanos. O espaço faz com que tudo ganhe novas proporções, mais rápidas e 

abrangentes. A ideia de “Aldeia Global” se inicia com McLuhan (1964) com o 

surgimento dos meios de transporte e de comunicação, mas a ideia de 

desterritorialização das interações sociais é amplificada pela Internet.  Neste novo 

contexto, comunidades virtuais são criadas. Agora, pessoas se conectam e 

compartilham experiências e pensamentos de diversas formas. Pessoas que estão 

em locais completamente opostos conseguem interagir em poucos segundos. Di 

Felice (2017, p. 11-12) fala que as redes digitais trouxeram uma nova construção do 

espaço, alterando os próprios estados da natureza, e não somente os processos de 

distribuição de mensagens e informações. 

O processo de digitalização é assimilável a um processo total e não apenas 
social ou comunicativo, capaz de conectar os diversos tipos de superfícies e 
de transformar as sequências informativas das substâncias. São exemplos 
disso as nanotecnologias, as biotecnologias, as práticas de tecnologias 
biomimétricas e todas as diversas formas de digitalização dos territórios que 



20 
 
 

exprimem [...] uma nova dimensão ecológica não mais externa, nem interna, 
mas resultado de conexões múltiplas e de espacialidades atópicas. O net-
ativismo, então, nasce como a tentativa de interpretar tais ecologias 
reticulares a partir das especificidades conectivas derivadas do processo de 
digitalização, entendido como processo de alteração de todas as substâncias. 

Agora vive-se no ambiente da Internet das Coisas. Utensílios do dia a dia, meios 

de transporte, objetos pessoais estão conectados também. “A computação, cada vez 

mais invisível, salta para objetos do cotidiano” (SANTAELLA; GALA; POLICARPO; et. 

al., 2014, p. 28). Cada vez mais barreiras físicas são quebradas e o conceito de Lévy 

(1996) sobre virtualização reverbera: a virtualização não é uma desrealização, algo 

que não existe, mas sim uma mutação de identidade, que se desprende do aqui e 

agora. Assim, a sociedade virtual existe em muitos espaços, muitos horários e está 

cada vez mais ligada. Mais que apenas um meio de se comunicar, o ambiente digital 

muda a estrutura dos espaços e das relações. 

A evolução de tais indústrias e pesquisas produziu uma sociedade com 
potência conectiva aumentada, em que a construção de memória e sua 
velocidade de processamento informacional adquiram um estado inédito. A 
situação atual de armazenagem, recuperação e compartilhamento de 
informações implica também uma revolução nos modos das pessoas 
acessarem conhecimento e resolver problemas do dia a dia. Hoje podemos 
falar em alguns bilhões de interfaces conectadas (SANTAELLA; GALA; 
POLICARPO; et. al., 2014, p. 29). 

Nesta nova realidade, os computadores são mais que apenas um processador 

de dados. Eles se tornam ferramentas sociais, que afetam a conversação e a 

sociabilidade (RECUERO, 2012). Essas interações associadas as mídias sociais 

permitem as pessoas ampliar sua rede de conexões e assim surgem novas formas de 

conversação: conversações coletivas, assíncronas, públicas e capazes de envolver 

uma grande quantidade de atores.  

[...] uma conversação em rede nasce de conversações entre pequenos 
grupos que vão sendo amplificadas pelas conexões dos atores, adquirindo 
novos contornos e, por vezes, novos contextos. Essas conversações têm seu 
berço nos sites de rede social (SRSs) porque é nessas ferramentas que 
surgem as condições necessárias para o seu espalhamento (RECUERO, 
2012, p. 123,124). 

Pensar nesse ambiente digital como espaço de conversação também leva a 

discussão para a forma com que os usuários se organizam neste espaço. As 

interações entre pessoas conectadas as levam a se identificarem e formarem 

comunidades. Assim, as comunidades offline começam a se apropriar do meio digital 

e outras comunidades online aparecem. Solomon (2016, p. 518, 519) fala que, seja 

no físico ou digital, as comunidades compartilham de características comuns  
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os participantes experimentam um sentimento de afiliação, uma sensação de 
proximidade com o outro. [...] As comunidades ajudam os membros a 
satisfazerem suas necessidades de afiliação, aquisição de recursos, 
entretenimento e informação. Acima de tudo, as comunidades são sociais! 
Seja online ou offline, elas prosperam quando os membros participam, 
discutem, compartilham e interagem uns com os outros e recrutam novos 
membros para elas. Os membros variam em grau de participação. Porém, 
quanto mais ativa a participação, mais saudável a comunidade. 

Como tantas coisas ganham potencialidade na rede digital, as comunidades 

também se expandem neste espaço. As plataformas de interatividade conectadas 

pela Internet permitem que as comunidades se formem em padrões não vistos antes. 

Como Recuero (2009) explicita, a comunicação mediada por dispositivos conectados 

trouxe a tona um novo fenômeno, de pessoas que antes normalmente não poderiam 

interagir e agora encontram espaço. E é neste espaço que as pessoas também se 

juntam para questionar, se organizar politicamente e reivindicar suas causas. Kotler 

(2016, p. 21) também chama atenção para este fato, “agora o poder não reside nos 

indivíduos, mas nos grupos sociais”. 

 

2.2 Mobilização Social e Redes Sociais na Internet 

 

A história da civilização humana é marcada por conflitos e ações que levam a 

mudanças da estrutura vigente. As crises e mudanças na sociedade são um dos 

principais objetos de estudo da Sociologia. Não se pode negar, sejam guerras, 

revoltas, insurreições, grande parte das mudanças na sociedade ocorrem porque um 

grupo se organiza reivindicando seus interesses. O sociólogo Blumer (1939) afirmou 

que os movimentos sociais são empreendimentos coletivos para estabelecer uma 

nova ordem de vida. Assim, os movimentos surgem para mudar o cenário, alterar as 

estruturas.  

Contudo, definir o que são movimentos sociais não é uma tarefa fácil. Em seu 

livro Teoria dos Movimentos Sociais, Gohn (1997) afirma que não há um conceito 

fechado sobre o que são movimentos sociais, ele varia conforme os paradigmas 

utilizados para a análise. Além disso, existem diversas espécies de movimentos 

sociais, que muitas vezes são tratados como iguais, mas possuem características 

diferentes, como protestos, revoltas, revoluções e outras formas de ações coletivas. 

Contudo, o que se pode afirmar é que 

Os movimentos sociais são fenômenos históricos decorrentes de lutas 
sociais. Colocam atores específicos sobre as luzes da ribalta em períodos 
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determinados. Com as mudanças estruturais e conjunturais da sociedade civil 
e política, eles se transformam. Como numa galáxia espacial, são estrelas 
que se transformam e acendem enquanto outras estão se apagando, depois 
de brilhar por muito tempo. São objetos de estudo permanente. Enquanto a 
humanidade não resolver seus problemas básicos de desigualdades sociais, 
opressão e exclusão, haverá lutas, haverá movimentos (GOHN, 1997, p. 19-
20). 

Dessa forma, as manifestações fazem parte do motor da história, que sempre foi 

marcada pela luta entre poderes e interesses. Diante da nova relação de poder na Era 

da Informação, os debates e reinvindicações ganham uma nova roupagem, trazendo 

o campo da luta para o ciberespaço. É importante entender que a apropriação dos 

meios de comunicação como forma de luta e expressão popular acontece antes 

mesmo da Internet. É o que se chama de Midiativismo, a junção de ativismo e mídia. 

Para Peruzzo (2018, p. 52-53), ativismo é  

uma estratégia de atuação intensa relacionada a finalidades específicas, com 
o emprego de táticas claras e carregada de sentimentos de vontade de 
interferir, colaborar e transformar e, às vezes, marcada pela transgressão 
movida pela esperança e senso cívico.  

Já o conceito de mídia perpassa por diferentes abordagens e momentos 

históricos, mas o que se pode afirmar é que mídia pode ser vista como 

o conjunto de meios enquanto indústria da comunicação, com suas empresas 
e rotinas próprias dentro da sociedade capitalista detentora de linguagens, 
formatos, estratégias, processos, e agentes múltiplos que envolvem a 
comunicação de massa, projetam imagens e visibilidades e a constituem um 
poder no mundo contemporâneo (RUBIM apud GUAZINA, 2007, p. 54). 

Assim, midiativismo  

aponta para um fenômeno social de múltiplas perspectivas, cujos “atores” são 
tanto do âmbito dos movimentos sociais e organizações não governamentais, 
quanto de grupos independentes, coletivos e cidadãos/cidadãs que 
desenvolvem ativismo mediático por meio de meios de comunicação, dentro 
deles e sobre eles (PERUZZO, 2018, p. 43). 

Antes da Internet, formatos tradicionais como os panfletos, rádios, TV já eram 

utilizados. Estes configuravam como midiativismo, como forma de se apropriarem da 

comunicação para manifestar. A Internet, entretanto, levou a um outro patamar, 

ampliando as possibilidades de apropriação dos meios de comunicação. Peruzzo 

(1998) relata justamente como a participação popular nos meios de comunicação está 

relacionado a cidadania, a ampliação dos direitos do cidadão.  

Determinadas manifestações em prol da vida adquiriram dimensões 
significativas em nossos dias - o que pode ser analisado como um despertar 
das pessoas, das camadas sociais e de povos inteiros para a busca de 
condições de vida mais dignas, pautadas pelo desejo de interferir no processo 
histórico, sua vontade de posicionar-se como sujeitos e seu anseio de 
realizar-se como espécie humana (PERUZZO, 1998, p. 25). 
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Dessa forma, os espaços de comunicação são vistos como meios de exercer 

poder, por sua capacidade de difundir informações e influenciar as pessoas. Além 

disso, a comunicação também é uma das formas que as pessoas podem participar da 

vida em comunidade, direito este assegurado pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos no Artigo 275. No contexto atual, em que tudo está conectado, o acesso a 

Internet tornou-se um direito fundamental. Ainda citando a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, baseando-se no Artigo 19, que diz que todo ser humano tem direito 

a liberdade de opinião e expressão, o Conselho de Direitos Humanos da ONU 

declarou em 20116 que a Internet se tornou um meio essencial pelo qual os indivíduos 

podem exercer seu direito a liberdade de opinião e expressão. 

Mas, como já foi apresentado, a Internet é mais que um meio de comunicação, 

é uma nova forma de organização. O ciberespaço se tornou o novo front de combate 

e a Internet é um terreno disputado. É natural que, em um contexto globalizado, os 

movimentos sociais do século XXI se apropriem de suas ferramentas e todas as 

possibilidades que esse espaço dá. As fronteiras entre o espaço físico e o digital estão 

cada vez mais tênues. Voltando ao conceito de Lévy (1999 p. 47), o virtual é toda ação 

que não está presa a um momento ou lugar específico, mas que é capaz de gerar 

manifestações concretas. O virtual não é contrário ao real “virtualidade e atualidade 

são apenas dois modos diferentes da realidade”. 

Desse modo, poder participar digitalmente de discussões alterou a forma com 

que os movimentos ativistas se relacionam com o tempo e o espaço. Se antes, para 

se engajar era necessário ter disponibilidade de tempo e possibilidade de 

deslocamento para se reunir, agora pessoas de diferentes lugares, em diferentes 

fusos, podem entrar na arena de debate, propor pautas e soluções. Com isso, a 

Internet se tornou essencial na luta popular. Na década de 90, surge o termo 

“ciberativismo” (DI FELICE, 2017), que caracteriza a nova forma de se manifestar 

através do ciberespaço. No entanto, é importante ressaltar que a Internet não é 

apenas utilizada porque “está lá”, presente em toda a sociedade. A Internet não é 

 
5 Artigo 27: 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 

de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Todo ser humano 
tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, 
literária ou artística da qual seja autor. 

6 De fato, a Internet se transformou em um dos principais meios através dos quais indivíduos podem 
exercitar seus direitos à liberdade de opinião e expressão, como garantido pelo artigo 19 da 
Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(UNITED NATIONS, 2011, p. 7, tradução nossa). 
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apenas uma ferramenta. Mais do que ser um instrumento facilitador, ela se adequa a 

estrutura atual da sociedade. Os tipos de movimentos sociais que têm surgido 

possuem características compatíveis com a organização em rede digital.  

Os movimentos culturais (no sentido de movimentos voltados para a defesa 
ou a proposta de modos específicos de vida e significado) formam-se em 
torno de sistemas de comunicação — essencialmente a Internet e a mídia — 
porque é principalmente através deles que conseguem alcançar aqueles 
capazes de aderir a seus valores e, a partir daí, atingir a consciência da 
sociedade como todo (CASTELLS, 2011, p. 116). 

O ritmo frenético, o bombardeio de informações, a globalização, tudo isso 

corrobora para a nova organização que os movimentos sociais aderem no contexto 

da contemporaneidade. A Internet e o meio digital, mais do que ser mais um meio de 

comunicação ao lado da TV, rádio e afins, é uma nova forma de organização social, 

que reflete o dia a dia das pessoas. Recuero (2009) fala que através da comunicação 

mediada pelo computador as pessoas estariam buscando novas formas de se 

conectar e formar comunidades porque muitas vezes a violência e o ritmo de vida que 

as pessoas são submetidas não as permitem ter mais um espaço físico de interação 

social. Vive-se em uma época em que as pessoas se relacionam entre si e com o 

espaço de diferentes formas, é uma nova ecologia. 

[...] as redes ecológico-comunicativas introduzidas pelas redes digitais, 
devido a sua singular capacidade de conexão de superfícies diversas, 
conseguem criar uma ecologia particular de interação, não mais restrita 
unicamente aos cidadãos humanos, mas estendida aos diferentes 
dispositivos, às TICs, aos Big Data e a todos os elementos digitalizados da 
biosfera e do território, criando um tipo de interação participativa não mais 
limitada aos processos decisórios e opinativos, mas ativadora, pelo processo 
de digitalização de formas de sinergia e formas de colaboração entre 
diferentes substâncias e elementos, orgânico e não orgânicos (DI FELICE, 
2017, p. 54). 

De fato, ao olhar para o novo contexto que se criou, uma parcela significativa 

das novas gerações está cada vez mais preocupada em se engajar de alguma forma 

a um movimento social. Segundo o White Paper (WGSN, 2018), a Geração Z pode 

ser subdividida em “Geração Eu” e “Geração Nós”. Por Geração Z, embora existam 

definições divergentes, entende-se como todos os que nasceram após 1997. São 

nativos digitais. Enquanto a primeira divisão é marcada pelo individualismo, a segunda 

é mais crítica e preocupada com questões sociais. Querer o bem do outro é 

considerado descolado, cool. Dessa forma, nem sempre se engajar significa querer 

uma mudança profunda na estrutura social vigente através de guerras ou revoluções, 

mas sim promover uma mudança de pensamento. O ativismo se torna uma prática 

que exercida essencialmente no meio digital.  
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Mais do que nunca, as mídias sociais colaboram para que os jovens 
encontrem outros que pensem da mesma forma e a Geração Nós está se 
reunindo tanto online como offline para exigir as mudanças que eles desejam 
ver no mundo. [...] Ao usar as mídias sociais, eles têm conseguido formar 
pequenas comunidades online que ajudam a mobilizar um apoio para novas 
causas e debates (WGSN, 2018, p. 38). 

Contudo, é importante pontuar que tipo de ativismo é esse, entre tantas 

definições possíveis. O ciberespaço como espaço de reivindicação primeiramente 

começou a ganhar visibilidade com ações de hackers. A cultura hacker diz respeito 

ao conjunto de valores que surgiu com a interação online de programadores que 

buscavam autonomia através das redes, desafiando instituições e corporações 

(CASTELLS, 2003). A partir disso, também foi possível observar o nascimento do 

cyberpunk, como uma forma crítica a sociedade, sempre associando a ação política 

com a interação com a tecnologia (DI FELICE, 2017). Movimentos como esses 

marcam a passagem da mídia alternativa a mídia participativa. “Mais de que utilizar 

os media para fazer contrainformação (media independente), começava a utilizar as 

tecnologias digitais como lugar e estratégia para participação” (DI FELICE, 2017, p. 

138). Mais do que tornar público e aumentar o alcance de movimentos que já existiam 

fora do meio digital, novas formas de ativismo nascem dentro da Internet. A Internet e 

o celular não são apenas formas de comunicação, são formas de organização 

(PINTO, 2012). 

É necessário, ainda, entender diferentes dinâmicas que o ativismo nas redes 

sociais digitais pode proporcionar. Por um lado, existem movimentos que ocupam as 

ruas e se manifestam reivindicando sua causa, como ficou o emblemático caso do 

Occupy Wall Street7. Por outro lado, existem formas de ativismo que não focam em 

grandes protestos, mas são formas de ações que buscam a tomada de consciência 

através do compartilhamento e troca de informações, como é o caso do Fashion 

Revolution, objeto de estudo do presente trabalho. Ainda, há a manifestação ativista 

que é online, com o engajamento e posicionamento exclusivamente nas mídias 

sociais, como é o caso da mobilização do coletivo Think Olga com a hashtag 

#primeiroassedio, assunto que será apresentado melhor mais a frente no trabalho. Em 

todos os casos há o questionamento sobre os reais efeitos desses movimentos no 

sistema político (CASTELLS, 2016; GOHN, 2008; DI FELICE, 2017). Entretanto, o que 

 
7 Em resumo, o OWS foi um protesto que começou em 2011 na cidade de Nova York e se espalhou 

por outras cidades dos Estados Unidos. As pessoas protestaram contra a maneira como as pessoas 
pobres e ricas vivem de maneiras diferentes e também contra a maneira como as empresas usam 
seu dinheiro. O movimento chamava as pessoas para participarem dos protestos através da Internet. 
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se pode afirmar é que “o caminho que leva a uma mudança social significativa parece 

passar pela influência dos movimentos sobre a mentalidade do público” (CASTELLS, 

2016, p. 208) 

Assim, “agentes de mudança” é como Kotler (2018) chama os jovens de agora. 

Eles estão cada vez mais preocupados com questões ambientais, de gênero, raciais. 

“Esses jovens usam as plataformas online para se comunicarem e se organizarem” 

(WGSN, 2018, p. 36) e estão em constante busca por um propósito na vida, por isso 

o ativismo se tornou tão importante para essa geração. 

Muitas vezes eles são associados a condutas irresponsáveis e egoístas. Só 
que tendências recentes mostram que eles vêm amadurecendo bem mais 
cedo. Isso acontece porque as pessoas jovens reagem mais rápido as 
transformações que estão ocorrendo no mundo, como a globalização e os 
avanços tecnológicos. Agora eles estão preocupados com o que está 
acontecendo ao redor de si mesmos. Na verdade, estão entre os principais 
propulsores da mudança no mundo (KOTLER, 2016, p. 51). 

A nova geração se organiza de uma forma diferente. A Internet, por ser tão 

inerente ao dia a dia das pessoas, é uma extensão de seus pensamentos e realidades. 

Assim, seja em ações online ou offline, o importante é mostrar seu ponto de vista. 

Cada vez menos há a percepção do “eu conectado” e do “eu desconectado”, as 

pessoas são as mesmas e por isso expressar seu ponto de vista através das redes 

sociais digitais é essencial. Hoje, o embate nem sempre ocorre na rua, ele pode 

ocorrer em uma postagem no Facebook, em uma foto no Instagram, em uma thread8 

no Twitter, muitas vezes acompanhado de hashtags. 

 

2.3 Ativismo na Moda 

 

O prédio Rana Plaza em Bangladesh abrigava cerca de 5 mil funcionários, que 

trabalhavam em diferentes fábricas que produziam roupas para grandes varejistas 

ocidentais, como Benetton, Walmart, Mango, Primark. Poucos dias antes, uma 

inspeção no prédio descobriu sérias rachaduras, mas as fábricas continuaram com 

suas atividades normais. Até que, no dia 24 de abril de 2013, uma quarta-feira, o 

prédio não aguentou e desabou. Foi uma grande catástrofe, que foi noticiada por todo 

o mundo. Inicialmente, divulgava-se um número de mortos entre 100 e 200. Contudo, 

 
8 É um termo em inglês que significa "linha" num sentido semelhante a "linha do tempo" ou "linha de 

pensamento"; nesse caso, a thread significa "linha de discussão". 
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posteriormente foram confirmadas 1.138 mortes, além de cerca de 2.500 pessoas 

feridas. 

                       Figura 1 – Prédio que desabou em Bangladesh 

 
  Fonte: The New York Times, 2013 

O desastre não foi o primeiro desse gênero. Cinco meses antes, também em 

Bangladesh, um incêndio em uma fábrica matou 112 trabalhadores. Em São Paulo, 

em 2011, a empresa Zara passou a ser investigada por trabalho escravo. Notícias 

como essas passaram a aparecer cada vez mais na mídia, levantado questões sobre 

as condições de trabalho em que essas pessoas estavam submetidas.   

A defesa dos direitos dos trabalhadores é uma das principais lutas que ocorrem 

ao redor do mundo e ao longo da história. Contudo, acontecimentos e notícias 

relacionadas a indústria têxtil começaram a ganhar certa notoriedade e a chocar 

pessoas, especialmente por incluir marcas grandes por trás de crimes como trabalho 

análogo ao escravo. Além disso, a crescente preocupação com questões ambientais 

também passou a questionar a indústria fashion como um todo, afinal ela é uma das 

indústrias que mais poluem e geram resíduos. Segundo dados da UNECE (2018), 

órgão que faz parte da ONU, a indústria da moda é responsável por produzir 20% das 

águas residuais globais e 10% das emissões globais de carbono - mais do que as 

emissões de todos os voos internacionais e marítimos juntos. 

Assim, dentro deste contexto, nasceu o movimento chamado Fashion 

Revolution. Após o desastre em Bangladesh, pessoas da sociedade civil como 

designers, escritores, acadêmicos e produtores se reuniram para formar a instituição 

sem fins lucrativos, baseada em Londres, no Reino Unido. O Fashion Revolution atua 

com o financiamento de fundações privadas, subsídios institucionais, organizações 

comerciais e doações particulares. Além disso, se configura como um movimento 
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global, promovendo ações, eventos e um forte posicionamento online, atuando em 

plataformas como Instagram, Facebook e Twitter. 

                                                       Figura 2 – Logo do movimento 

  
                                            Fonte: Fashion Revolution, 2019 

A principal ação do grupo ficou conhecida como a Fashion Revolution Week. 

Desde 2014, todos os anos na semana do aniversário do desastre em abril ocorre a 

ação global, em que as pessoas são incentivadas a postar fotos com a hashtag 

#whomademyclothes, questionando marcas e provocando a reflexão. Por outro lado, 

marcas são incentivadas a responderem com a hashtag #imadeyourclothes, 

mostrando a transparência em sua cadeia de produção. Além disso, em diversas 

cidades ocorrem eventos como intervenções artísticas, rodas de conversa e palestras 

sobre o assunto. 

Figura 3 – Poster da Fashion 
Revolution Week de 2019 

 
 Fonte: Fashion Revolution, 2019 
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Entender o contexto em que o movimento nasceu é entender como ele atua. 

Para isso, é necessário resgatar o histórico de outros movimentos até chegar em 

instituições como o Fashion Revolution. Peruzzo (1998) agrupa os movimentos sociais 

nas seguintes categorias: ligados ao bem de consumo coletivo, envolvidos na questão 

da terra, relacionados com as condições gerais de vida, motivados por desigualdades 

culturais, dedicados a questão trabalhista e voltados a defesa dos direitos humanos. 

O Fashion Revolution pode perpassar por várias categorias, não sendo necessário 

encaixar em apenas uma, mas vale o destaque as causas relacionadas as condições 

gerais da vida pois, segundo a autora, “são os movimentos que levantam a bandeira 

da preservação do meio ambiente, os que militam contra o alto custo de vida e os que 

pleiteiam melhores condições de moradia, entre outros” (PERUZZO, p. 45, 1998). 

Apesar de parecer que a preocupação ambiental é uma pauta recente, estudos 

mostram indícios de uma consciência ecológica desde o século XIX. Os primeiros 

grupos com a preocupação de proteger o ambiente foram criados na Grã-Bretanha na 

década de 1860, contudo os movimentos ambientalistas surgiram com força no pós-

guerra, ganhando mais destaque ainda na década de 1960 (MCCORMICK, 1992). 

Desde então, ocorreram importantes tratados e eventos que reverberaram em todo o 

mundo, como a Estocolmo 729, Rio 9210, Protocolo de Quioto11, entre outros. Contudo, 

a participação da sociedade civil nesse aspecto só ganhou força em meados da última 

virada de século, com a popularização de grandes instituições globais como a WWF12 

e o Greenpeace13. 

Com o aumento das discussões, o termo “desenvolvimento sustentável” 

começou a entrar no debate, como alternativa de crescimento econômico vinculado 

ao respeito ao ecossistema. Apesar de ser uma expressão bastante controversa, ela 

ganhou força especialmente após empresas e corporações globais entrarem na 

conversa. 

 
9 Primeira grande reunião de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas (ONU) para tratar das 

questões relacionadas ao meio ambiente, realizada entre os dias 5 a 16 de junho de 1972 na capital 
da Suécia, Estocolmo. 

10 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento que aconteceu no Rio 
de Janeiro, em 1992. Ficou conhecida também como Cúpula da Terra e reuniu mais de 100 chefes 
de Estado para debater formas de desenvolvimento sustentável. 

11O Protocolo de Quioto é um tratado internacional para a redução da emissão dos gases que agravam 
o efeito estufa. 

12 O World Wide Fund for Nature é uma Organização não governamental internacional que atua nas 
áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental. 

13É uma organização ativista, sem fins lucrativos, que usa confrontos pacíficos para expor problemas 
ambientais e desenvolve soluções para um futuro verde. 
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[...] parece inevitável pensar que num mundo globalizado (onde os Estados-
nações se desorganizam progressivamente, de forma quase inversamente 
proporcional a como o mercado e a nova burguesia transnacional organizam 
o sistema mundial) sejam as empresas globais as que tenham uma 
responsabilidade central em qualquer hipótese de transformação da ordem 
(tanto para o lado da sustentabilidade como para o lado contrário) (LEIS, 
2004, p. 106). 

Assim, a mobilização social e preocupação civil passam também a influenciar as 

ações do mercado e as formas de consumo. Essa mudança de comportamento é 

visível especialmente nas gerações mais jovens. De acordo com pesquisas, 74% dos 

jovens de 18 a 24 anos preferem comprar de marcas sustentavelmente conscientes 

(THREADUP, 2018). De fato, a “onda verde” tem sido classificada por várias 

pesquisas como uma tendência que só cresce. Mais de 60% dos Millennials dizem 

que estariam dispostos a pagar mais em um produto “eco-friendly” ou sustentável 

(GLOBAL WEB INDEX, 2019). Por Millennial entende-se aqueles que nasceram entre 

os anos 1980 e 2000 (DEVANEY, 2015), anos que podem variar um pouco 

dependendo do autor e da análise. 

Um exemplo é o Lowsumerism, termo cunhado em 2015 pela empresa que 

pesquisa tendências, a BOX1824. A palavra é um neologismo que vem da junção das 

palavras “low” (baixo) e “consumerism” (consumismo) e “propõe o questionamento de 

hábitos ainda majoritários na relação humana com o ato de comprar” (BOX 1824, 

2015, [s.n.]). Eles indicam que o futuro é a tomada de consciência pela maior parte da 

população. 

A tendência é que, nos próximos anos, o mercado abrace esta mentalidade 
e assuma o papel de requalificar o desejo do consumidor, deixando-o menos 
associado ao excesso. O consumidor, cada vez mais consciente, abraçará as 
alternativas de novos modelos mercadológicos capazes de atender às suas 
necessidades e vontades de uma maneira menos nociva (BOX 1824, 2015, 
[s.n.]). 

Um exemplo recente dessa preocupação ocorreu em setembro de 2019. Atos 

contra o aquecimento global ocorreram em 150 países em uma mobilização que foi 

encabeçada pela iniciativa “Fridays for Future”, que propõe a jovens que faltem suas 

aulas as sextas para protestarem em favor da defesa do clima.  O movimento ganhou 

mais notoriedade com as manifestações que ocorreram dias antes da Cúpula pelo 

Clima, da Organização das Nações Unidas (ONU) e com o grande compartilhamento 

em diversas mídias sociais de um vídeo da líder do movimento, a jovem de apenas 

16 anos Greta Thunberg. Milhares de estudantes foram as ruas no mundo todo, 

enquanto as mídias sociais ficaram responsáveis por viralizar o conteúdo.  
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                              Figura 4 – Greta Thunberg e outros jovens em protesto 

 
                    Fonte: Deserest News, 2019 

A preocupação com o ambiente com o passar dos anos foi ganhando ainda mais 

relevância no campo da moda. Essa indústria ficou em evidência por ser tão simbólica 

na sociedade, “somos o único animal que troca de pele todos os dias” (FLETCHER, 

GROSE, 2011, p. 4). Com as chamadas fast fashions a troca de coleções nas lojas se 

tornou constante, a moda se tornou cada vez mais efêmera. Bauman (2001, p. 146) é 

um dos principais autores que auxilia a entender essa construção dos hábitos da 

sociedade contemporânea. 

Manter as coisas por longo tempo, além de seu prazo de "descarte" e além 
do momento em que seus "substitutos novos e aperfeiçoados" estiverem em 
oferta é, ao contrário, sintoma de privação. Uma vez que a infinidade de 
possibilidades esvaziou a infinitude do tempo de seu poder sedutor, a 
durabilidade perde sua atração e passa de um recurso a um risco. 

Mas esse tipo de comportamento logo passou a ser questionado. Com o 

crescente aumento de uma consciência ecológica por parte de grande parte da 

população, especialmente os jovens, grandes marcas que não se mostravam 

sustentáveis começaram a perder credibilidade. Com essas variáveis, um movimento 

como o Fashion Revolution se torna inevitável: se não tivesse nascido em 2014, com 

o desabamento do prédio em Bangladesh, em outro momento ele se formaria, ainda 

que com outra roupagem, afinal “microtendências mostram que todo o nosso zeitgeist 

tem se voltado ao menos é mais” (BOX 1824, 2015, [s.n.]). Segundo levantamento 

(DITTY, 2017) em 2017, 113 mil posts utilizaram as hashtags do movimento e 

conseguiram alcançar 150 milhões de pessoas, com cerca de 533 milhões de 

impressões. 
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Diante da nova geração e do novo contexto, uma mídia social se destacou como 

principal plataforma para alavancar os debates atuais: o Twitter. Devido a sua 

estrutura e forma com que leva os usuários a interagirem, ele se tornou palco de 

diversos embates e movimentos que se iniciaram na Internet. Contudo, o Instagram 

ganha cada vez mais espaço e se mostra propício as novas formas de ativismo. No 

próximo capítulo, a estrutura dessas mídias sociais será explorada mais a fundo e a 

forma com que os ativistas se articulam dentro deles. 
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3 O NOVO ESPAÇO DE DEBATE 

 

A partir da percepção de Castells (2016), de que a Internet não só se tornou 

importante para os Movimentos Sociais só porque é a tecnologia mais recente e global 

para a comunicação, mas também pelo fato de o ambiente do ciberespaço possui 

características compatíveis com a sociedade atual, o estudo irá buscar compreender 

melhor a dinâmica de diferentes mídias sociais. Assim, o Twitter e o Instagram serão 

explorados mais a fundo pelo fato de o Twitter ter a característica de fomentar debates 

políticos e do Instagram ser o principal canal de comunicação do movimento Fashion 

Revolution, apontando para a hipótese que o Instagram também tem se tornado um 

espaço de discussão política. 

 

3.1 O Twitter  

 

O Twitter foi fundado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams 

no ano de 2006. Em 2007 foi oficialmente fundada a “Twitter Incorporated”. 

Inicialmente, ele nasceu como uma espécie de microblogging, em que os usuários 

poderiam escrever pequenos textos de até 140 caracteres, os chamados tweets, 

inspirados pela pergunta “What are you doing?”, em português “O que você está 

fazendo?”.  

Nele, os internautas são identificados por seus nomes de usuário, que são 

sempre precedidos pelo símbolo “@”. Em sua estrutura, as pessoas podem escolher 

quem querem seguir, que seria o following, e ver quem as segue, os followers. A partir 

do momento que o usuário segue um perfil, ele recebe atualizações continuamente 

na Timeline, onde estão os posts das pessoas. 

Esses posts com limites de caracteres ficaram conhecidos como tweets. Na 

plataforma, as pessoas podem responder um tweet, podem retweetar, ou seja, replicar 

o post original e retweetar com citação, que seria o ato de replicar um post adicionando 

um comentário. Há ainda a possibilidade de direcionar mensagens a partir da menção 

da “@” e mandar mensagens privadas. Cada usuário possui um perfil, que fornece 

algumas possibilidades de personalização, como escolher a foto de usuário, escolher 

a foto da capa, alterar o nome. O Twitter também disponibiliza a ferramenta Search, 

para buscar outros usuários e termos no Site. 

É interessante pensar que uma das razões pela qual o Twitter se popularizou foi 
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por conta de sua dinâmica de incentivar o microblogging. Microblogging é “uma nova 

forma de comunicação na qual os usuários podem descrever seu status atual em 

postagens curtas distribuídas por mensagens instantâneas, telefones celulares, e-mail 

ou Web”14 (JAVA; FININ; SONG; et. al, p. 56, 2010, tradução nossa). Essa nova forma 

de interação, de atualizações rápidas e curtas, se encaixa perfeitamente com o estilo 

de vida sociedade contemporânea, em que tudo é tão rápido e o tempo é tão escasso. 

Com o Twitter, as pessoas puderam fazer atualizações com uma frequência muito 

maior, sem tanto comprometimento. 

Ao longo dos anos, o Site passou por diversas alterações. Por exemplo, a função 

retweet foi lançada somente em 2009. Com a popularidade crescente, a mídia social 

passou a ser aperfeiçoada, com funções cada vez mais integradas e que 

incentivassem as pessoas a utilizarem a plataforma de forma recorrente. Em 2017 o 

Twitter mudou o limite de caracteres permitidos de 140 para 280, o dobro.  

                                       Figura 5 – Interface do Twitter em 2009 

 
   Fonte: Tecnoblog, 2009 

Se modernizar se tornou primordial para a plataforma, porque mesmo com o 

aumento de sua popularidade, muitas pessoas ainda possuíam certa resistência por 

não saber como usar. Com o tempo, o design passou a ser mais intuitivo para atrair 

diferentes tipos de público. Logo as discussões se tornaram cada vez mais recorrentes 

no Twitter, fazendo com que várias pessoas utilizassem a plataforma como uma 

 
14 Microblogging is a new form of communication in which users can describe their current status in short 

posts distributed by instant messages, mobile phones, email or the Web. 
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segunda tela, ou seja, como uma forma de acompanhar o que outras pessoas estão 

falando de programas e transmissões que ocorrem na televisão. 

                         Figura 6 – Interface do Twitter em 2019 

 
          Fonte: G Hacks, 2019 

Uma das mudanças que a plataforma trouxe foi a introdução da hashtag, logo 

nos primeiros anos da rede social. O Site não possuía nenhuma ferramenta para 

demarcar os tópicos dos tweets, o que deixava difícil acompanhar qualquer assunto. 

Até que em 2007 o usuário Chris Messina sugeriu o uso do símbolo “#” para demarcar 

tópicos, símbolo que já era usado pelo IRC (Internet Relay Chat), uma rede de 

servidores com protocolos para conversas, que hospedam canais de bate-papo.  

Figura 7 – Tweet do usuário @chrismessina sugerindo 
uso de Hashtags 

 
      Fonte: Twitter, 2019 

O nome já explica bem sua função. Hash em inglês designa o símbolo “#” e tag, 

também do inglês, seria a tradução de etiqueta. Assim, a hashtag é um tipo de 

marcador de assunto dentro do Site. A partir de 2009, qualquer caractere digitado 

depois do símbolo “#”, até o próximo espaço em branco, se torna clicável e funciona 

como um link que direciona para todos os outros tweets presentes no site que usaram 
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o mesmo termo. Os links criados pelas hashtags “passam a fornecer um meio de 

agrupamento instantâneo de mensagens e metadados” (COSTA-MOURA, 2014, p. 

150). Metadados podem ser definidos como dados sobre os dados, que “mapeia as 

relações administrativa e documentária de um documento eletrônico dentro do 

sistema de gerenciamento [...] fornecendo parte do contexto e da estrutura desse 

documento” (RONDIEILI apud. LOPEZ, 2004, p. 70). A hashtag pode ser inserida em 

qualquer parte do texto do post, e um post pode conter mais de uma hashtag. A ideia 

deu tão certo que aos poucos, outras mídias sociais começaram a aderir ao símbolo, 

como o Instagram e o Facebook. 

Ao observar como se dão as relações dentro do Twitter, logo se tornou evidente 

o match instantâneo entre o Site e os canais de veiculação de notícias. Praticamente 

todos os importantes jornais do mundo passaram a utilizar o Twitter como forma de 

viralizar mais facilmente e disseminar suas informações. Isso passou a levantar a 

discussão se o Twitter seria mais uma rede social ou então uma mídia de notícias. Foi 

isso o que pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação da 

Universidade KAIST passaram a investigar. Segundo eles, “Se nós interpretarmos o 

ato de seguir como assinar tweets, assim o Twitter serve mais como um meio de 

divulgação de informações do que um serviço de rede social” (KWAK; LEE; PARK; et. 

al, 2010, tradução nossa). 

Outro estudo de 2010  chegou a conclusão que as principais intenções de uso 

do Twitter são: comentar o dia a dia, conversar, compartilhar informações e reportar 

notícias (JAVA; FININ; SONG; et. al, 2010). É interessante notar que, diferentemente 

de algumas mídias sociais, como o Facebook, em que há um acordo mútuo para iniciar 

um relacionamento ao aceitar o convite de amizade, no Twitter um usuário não é 

obrigado a seguir de volta seus followers. Assim, ao mesmo tempo que uma parcela 

dos usuários interagem entre si de forma mais íntima, uma parte significativa das 

interações é impessoal e mais distante. Dessa forma, o Site serve como uma fonte de 

informações e atualizações dos assuntos mais comentados do momento, como o 

Trending Topics, que são os assuntos mais comentados do momento. A todo 

momento os assuntos são atualizados e em cada região existem diferentes debates. 

Assim, a plataforma oferece excelente ferramentas para atualizar os usuários a nível 

global, pois a pessoa não recebe atualizações apenas de quem segue, podendo assim 

ver um pouco do que está acontecendo em outros lugares em que a pessoa não 

possui uma conexão direta. 
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Figura 8 – Exemplos de Trending Topics 

 
Fonte: Twitter, 2019 

Estudos mostram como cada rede social possui uma organização e por isso, 

incentivam comportamentos diferentes. As relações mais diluídas que existem no 

Twitter, em que um usuário não precisa seguir o outro, contribuem para uma forma de 

mobilização política específica, enquanto o Facebook, por exemplo, por haver laços 

mais fortes entre os usuários, em que a pessoa precisa enviar a solicitação de 

amizade, promove ações diferentes. A forma com que os atores se relacionam nestas 

mídias sociais alteram suas conexões e seu grau de influência e intimidade. 

O Facebook é eficiente em promover o engajamento, fornecendo a pressão 
e o reforço sociais necessários para se engajar em ações caras e demoradas, 
como a participação em manifestações de rua, que são todos os recursos em 
geral realizados em redes fortes. O Twitter, por outro lado, é melhor em injetar 
novas informações (por exemplo, notícias políticas, mobilizar informações, 
entrar em contato etc.), contando com uma estrutura de rede social mais fraca 
e heterogênea. É importante ressaltar que esses dois tipos de vínculos 
sociais, alcançados pelo Facebook e pelo Twitter, podem ser propícios à 
participação política (VALENZUELA; CORREA; ZÚÑIGA, 2018, p. 118, 
tradução nossa).15 

Dessa forma, o Twitter gera mobilização social a partir da difusão de novas 

informações, que provavelmente não chegariam a pessoa através dos meios de mídia 

convencionais e seu círculo de convivência. De fato, o Site ficou conhecido como a 

 
15  Facebook is efficient at promoting engagement by providing the social pressure and reinforcement         

needed to engage in costly, time-consuming actions such as participation in street demonstrations, 
which are all features mostly carried on in strong-tie networks. Twitter, in contrast, is better at injecting 
novel information (e.g., political news, mobilizing information, contacting, etc.) by relying on a weaker, 
more heterogeneous, social network structure. 
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rede em que as novidades chegam primeiro, em que as atualizações ocorrem a todo 

instante. Isso ocorre especialmente pelo seu modelo de postagem que não exige tanto 

do usuário, podendo atualizar a rede com poucos caracteres.   

Os recursos exclusivos do Twitter, como o relacionamento não estruturado e 
não recíproco de seguidores/seguidos, facilitam a rápida disseminação de 
informações políticas novas, diversas e relevantes, permitindo a participação 
em protestos e a ação coletiva. (VALENZUELA; CORREA; ZÚÑIGA, 2018, p. 
123, tradução nossa).16 

Por outro lado, a disseminação de notícias diversas nesse Site pode ser limitada 

pelo baixo número de usuários. Quando comparado com outras mídias sociais, o 

Twitter fica bem atrás. Em julho de 2019, enquanto o Facebook possuía 2.375 milhões 

de usuários mundialmente, o Twitter, que está na décima segunda posição do ranking 

de usuários, possuía 330 milhões (STATISTA, 2019). O Instagram por sua vez, 

apresentava um bilhão de usuários. Esses números irremediavelmente levam ao 

questionamento da importância que a plataforma possui em um contexto global.  

Gráfico 1 – Mídias Sociais mais populares do mundo em julho de 2019, 
classificadas por número de usuários ativos (em milhões) 

 
  Fonte: Statista, 2019 

 
16 Twitter’s unique affordances such as the unstructured and non-reciprocal follower/followee  

relationship facilitate the rapid spread of novel, diverse, and relevant political information, enabling 
protest participation and collective action alike. 



39 
 
 

Por mais que diversas discussões ocorram neste espaço, os atores presentes 

no debate não são muito diversos, e talvez por isso o número de usuários da 

plataforma não represente uma amostra fiel do contexto geral.  Ainda assim, o Twitter 

é um dos ambientes mais propícios as discussões e manifestação de opiniões. O 

funcionamento das hashtags na plataforma, aliado aos Trending Topics, faz com que 

as pessoas vejam quais assuntos estão sendo comentados e possam com um clique 

ler o que milhares de usuários estão falando. Não é preciso passar por nenhuma 

burocracia para entrar no debate, basta ter seu perfil na plataforma. Em poucos 

segundos, um assunto ou opinião isolada pode ser endossada ou combatida por 

vários aliados. 

 

3.2 O Instagram 

 

O Instagram nasceu pensado especialmente para o mobile, ou seja, para ser 

utilizado em aparelho móveis como smartphones. No ano de 2010, o norte-americano 

Kevin Systrom e brasileiro Mike Krieger lançaram o aplicativo na App Store17. O 

crescimento foi rápido: em dezembro do mesmo ano a Rede Social já contava com 1 

milhão de usuário. No ano de 2012, após o lançamento da versão para Android18, o 

Instagram foi comprado pelo Facebook por 1 bilhão dólares. 

A proposta inicial do Instagram era dar a possibilidade aos usuários de 

compartilharem fotos com seus seguidores. Não só isso, a plataforma também oferece 

possibilidades de edição de fotos com muita facilidade, em que cada usuário poderia 

escolher suas próprias configurações, inclusive com a possibilidade de aplicar um 

filtro19. A ideia inicial era resgatar os estilos de fotografia antigos, como a Polaroid. 

Assim, os filtros recriavam a estética de câmeras antigas. Era uma grande novidade: 

uma mídia social focada em imagens, em que as pessoas podem fazer seu álbum de 

fotos público e deixar em seu perfil para que qualquer um que entre e veja, a não ser 

que a pessoa opte por ter um perfil privado. 

 
17 Serviço de distribuição digital de aplicativos desenvolvido e operado pela Apple Inc. Ela é a loja oficial 

de aplicativos para o sistema operacional iOS, da Apple. 
18 Android é um sistema operacional baseado atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia 

Google. 
19 o Instagram oferece ao usuário a possibilidade de aplicar filtros, que permitem criar efeitos visuais, 

realçar e balancear as cores, sobrepor molduras, reduzir reflexos e aumentar ou diminuir o contraste 
a fotografia e ao vídeo. 
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                                                    Figura 9 – Aparência do Instagram em 2010 

 
Fonte: Feedough, 2019 

Para utilizar o aplicativo, é necessário baixar em um aparelho e se cadastrar 

como usuário. Para isto, a pessoa deve fornecer informações pessoais e escolher seu 

nome na plataforma, designado por uma “@”, assim como no Twitter. Depois destas 

etapas, a pessoa está apta a interagir na rede social. O usuário que optar por 

personalizar ainda mais seu perfil pode escrever um pequeno resumo sobre si, espaço 

que ficou conhecido como “Bio” e escolher uma imagem para identificação. 

Dentro do Instagram, os usuários podem tirar fotos diretamente no aplicativo ou 

escolher uma em sua galeria para compartilhar. Com os avanços da plataforma, a 

opção de compartilhar e editar vídeos também foi disponibilizada. Os usuários podem 

comentar nas fotos e vídeos uns dos outros e deixar seu like, ou seja, curtir o conteúdo 

postado. As possibilidades disponíveis são muitas, como adicionar localização, 

marcas pessoas pela sua “@”, procurar por conteúdos específicos, mandar 

mensagens privadas, entre outros. 

O Instagram, como o Twitter, passou por diversas alterações ao longo do tempo. 

Uma das mais emblemáticas foi função de postar Stories, importada de outro 

aplicativo, o Snapchat20. A ferramenta permite que os usuários postem fotos e vídeos 

que ficam disponíveis para seus seguidores verem por um período de 24hrs, 

 
20 Um aplicativo de mensagens com base de imagens que popularizou a ideia de fotos que ficam    

disponíveis apenas por 24 horas. 
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desaparecendo depois desse período. Se o usuário deseja que um Storie fique mais 

tempo disponível, ela pode adicionar um “destaque”, que são como pequenas abas 

no perfil do usuário que agrupa os conteúdos selecionados. Também foi 

disponibilizado o IGTV, que seria como uma plataforma de exclusiva de vídeos dentro 

do Instagram, fazendo frente ao Youtube21. Uma mudança mais recente foi a retirada 

no número de likes em cada conteúdo, disponibilizando esse número apenas para o 

dono da foto/vídeo. Essa mudança foi realizada sob a premissa de preservar a saúde 

mental das pessoas e tirar a competitividade, com a comparação constante do número 

de likes. Para a empresa, o foco deve ser o conteúdo, não os números. 

Figura 10 – Aparência do Instagram 
em 2019 

 
Fonte: Instagram, 2019 

Muitas características do Instagram vieram do Twitter. Assim como a Rede 

Social representada pelo pássaro, o Instagram possui a dinâmica de seguidores e 

seguidos. Da mesma forma, não é necessário “seguir de volta” as pessoas, ou seja, 

as pessoas podem passear por outros perfis sem necessariamente possuir uma 

conexão direta. Outra funcionalidade é também a presença de hashtags. Como no 

Twitter, no Instagram sua principal função é a de demarcação de tópicos, mas ao invés 

 
21 Mídia Social que é uma plataforma para compartilhamento de vídeo, criada em 2005 e que pertence 

ao conglomerado Alphabet Inc., mesma da empresa Google. 
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de levar o usuário diretamente para a discussão de um assunto como o foco no que 

está escrito, imagens e vídeo com as hashtags são mostradas, fazendo com que as 

pessoas precisem clicar em cada conteúdo para ver o que está escrito na legenda. 

Nisto reside a principal diferença do Instagram: é uma rede social muito mais 

visual, muito mais estética. A imagem sempre ganha destaque. O aplicativo surgiu 

justamente em um momento em que as câmeras nos telefones celulares estavam 

cada vez mais popularizadas. Se antes um filme de câmera possuía um número 

limitado de fotos, as câmeras digitais quebraram essa barreira. Nessa dinâmica, as 

pessoas passaram a registrar mais seu cotidiano e compartilharem com os outros. 

A câmera em rede é um curioso híbrido, um dispositivo de criação, 
compartilhamento e visualização de imagens, cujos recursos necessários 
incluem hardware, como smartphones fáceis de usar com câmeras 
embutidas, disponibilidade de conexão sem fio à Internet, desenvolvimento 
de dispositivos on-line. plataformas de compartilhamento de imagens e 
software; a 'mão invisível' que aciona esses dispositivos e plataformas de 
serviço. Essa combinação facilita uma produção, disseminação e consumo 

simplificados de informações visuais (TIFENTALE; MANOVICH, 2015, p. 2, 

tradução nossa). 22 

Neste espaço em que a composição visual é tão importante, o movimento 

Fashion Revolution cresce. O perfil oficial do movimento em 03 de outubro de 2019 

contava com 312 mil seguidores. A moda em um contexto geral sempre foi muito 

imagética. Sant’Anna (2007) fala do homo estheticus, que coloca suas emoções em 

símbolos e cria laços com imagens que consegue se identificar ou se relacionar. 

Assim, moda, imagem e laços sociais se fortalecem com a estrutura que o Instagram 

oferece, de conectar pessoas através de imagens.  

A popularização crescente da plataforma fez com que marcas se interessassem 

cada vez mais pelo ambiente digital. O grupo privado Facebook Inc., que hoje é dono 

do Facebook, Instagram e WhatsApp23, por exemplo, percebeu como as marcas 

podem se aproveitar destes espaços e passou a fornecer uma plataforma de 

anúncios. 

No início da utilização do Instagram as pessoas costumavam publicar fotos 
de comidas, paisagens e festas, compartilhavam o que estavam fazendo no 
momento da foto. Em contrapartida, hoje, a plataforma abriu espaço para 

 
22 The networked camera is a curious hybrid, an image-making, image-sharing, and image-viewing 

device whose necessary features include hardware such as easy to use smartphones with built-in 
cameras, the availability of wireless Internet connection, the development of online image-sharing 
platforms, and software; the ‘invisible hand’ that drives these devices and service platforms. This 
combination facilitates a streamlined production, dissemination, and consumption of visual 
information. 

23 Aplicativo multiplataforma de mensagens e chamadas. 
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pequenas e grandes empresas divulgarem seus produtos ou serviços. Estas 
por sua vez, comunicam-se com seus consumidores a partir de recursos 
oferecidos pelas Hashtags e pelo Storytelling. Com as atualizações de 
usabilidade e popularização do Instagram a quantidade de usuários ficou 
cada vez maior. Logo, o uso das hashtags tornou-se uma ferramenta 
primordial no contexto do aplicativo, utilizadas para simplificar e filtrar 
informações, proporcionando facilidade e agilidade na busca por interesses 
(DEMEZIO; SILVA; RODRIGUES; et al., 2016, p. 5).24  

Da mesma forma que marcas utilizam amplamente as mídias sociais para 

disseminar seus produtos, os movimentos se apropriam desse espaço para 

disseminar seus ideais. É também no Instagram o local em que ocorre a expansão do 

que hoje se conhece como Digital Influencer, que pode ser definido como pessoas 

que “utilizam de sua popularidade em determinada rede social para divulgar um estilo 

de vida e até mesmo produtos de uma determinada marca patrocinadora” (SANTOS, 

SILVA, DOS SANTOS, 2016, p.1). Assim como existem Influencers que divulgam 

marcas, existem Influencers que divulgam causas. Segundo report (WGSN, 2018) “o 

ativismo nas mídias sociais ganhou proporção mundial”. Além disso “o ativismo nas 

redes não está ligado apenas a uma certa faixa etária, gênero ou localização 

geográfica”. Os exemplos de Influencers ativistas são vários, como a estudante 

@natalyneri que fala desde racismo a temas como veganismo, feminismo e moda 

consciente. Em outubro de 2019 ela contava com 389 mil seguidores. Outro exemplo 

é @teseonze que fala de assuntos como ecossocialismo, marxismo, feminismo e 

veganismo. Em outubro de 2019 a acadêmica possuía 152 mil seguidores. É 

importante ressaltar que por mais que tais personalidades sejam consideradas 

importantes vozes dos movimentos, em nenhum momento elas se autodenominam 

líderes. 

Figura 11 – Perfis no Instagram @natalynery e @teseonze 

 
 Fonte: Instagram, 2019                                       

 
24 O termo Storytelling utilizado pelas autoras aqui designa, de forma simplificada, “a expansão da   

narrativa por diferentes plataformas” (MASSAROLO, 2013, p. 337). 
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Assim, mais que um repositório de fotos, o Instagram é um meio de mostrar aos 

outros sua personalidade, o lifestyle. Neste ambiente, as hashtags por sua vez, 

funcionam como um marcador que ajudam a passar a mensagem que o usuário quer 

expressar. Não apenas empresas buscam ter um bom storytelling, mas diversos 

usuários “comuns” também ambicionam deixar a marca de sua personalidade.   

 

3.3 Hashtag de Guerrilha  

 

Apesar de inicialmente a hashtag ter sido criada para organizar discussões, ao 

longo do tempo seu uso foi ganhando novos significados. Segundo a própria definição 

do Twitter (2019, [s.n]), “A hashtag, escrita com o símbolo #, é usada para indexar 

palavras-chave ou tópicos no Twitter. Esta ferramenta foi criada no Twitter e permite 

que as pessoas sigam facilmente os tópicos de seu interesse”. 

Mas para além dessa função, em seu trabalho a pesquisadora Shapp (2014) 

identifica dois tipos de hashtags: as Tag Hashtags, que seriam estas as que 

cumpririam a função original de demarcar tópicos, e as Commentary Hashtags, que 

serviriam exclusivamente para adicionar significado semântico ao texto, sem 

necessariamente ter a intenção de conectar a uma discussão maior.  

As hashtags são usadas ainda para marcar mensagens individuais como 
pertencente a um grupo específico, ou marcar as mensagens como 
relevantes para determinados tópicos ou assuntos. Funcionam também como 
balizas para que os usuários encontrem e sigam (se filiem à cadeia) ou 
articulem listas de contatos ou apoios públicos com outros usuários de 
interesses semelhantes. Além disso, aparecem de modo informal, apenas 
para expressar algo em uma mensagem (como um contexto, por exemplo), 
sem nenhuma intenção de categorizá-la para busca posterior ou 
compartilhamento (COSTA-MOURA, 2014, p. 150). 

Ainda assim, graças a essa função de indexação, a busca no site ficou muito 

mais fácil, possibilitando aos usuários ver o que outros estão falando sobre o mesmo 

tópico. Com isso, a hashtag também ampliou a capacidade de discussão e diálogo 

dentro do Twitter. Com apenas um clique, pessoas do mundo inteiro podem saber os 

tweets mais relevantes sobre qualquer assunto. Isso foi maximizado com a criação 

dos Trending Topics, os assuntos mais populares e comentados no site. Além disso, 

em 2016 foi criada a aba Moments, que agrega conversas relevantes, em tempo real. 

É importante ressaltar que a hashtag não é apenas uma forma de conversação 

de humanos com humanos, mas especialmente uma forma de comunicação entre 

pessoas com máquinas e ainda, conversação de máquinas com máquinas. A 
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pesquisadora de hashtags Losh (2019) fala que os metadados produzidos pelas 

hashtags não são apenas rótulos da realidade. Os metadados são a base e produzem 

nossa realidade política. Através do uso de hashtags as pessoas citam nomes, 

chamam a atenção para lugares específicos, promovem eventos, fazem campanhas 

publicitárias. “Os metadados tornaram-se como as pessoas se comunicam” (LOSH, 

2019, [s.n.], tradução nossa)25. Nesse sentido, Paveau (2013) também fala que a 

hashtag é um tecnomorfismo, pois possui uma natureza composta: por um lado tem a 

linguagem, o que ela representa em uma frase, por outro ela também se transforma 

em um link, que dá acesso a outros conteúdos. Por um lado, conversa com a 

sociedade, por outro, conversa com as máquinas. 

Mais que isso, é possível perceber que as hashtags passaram a extrapolar o 

meio digital e se tornaram símbolos no dia a dia. Seja em roupas, campanhas 

publicitárias, produtos ou protestos, as hashtags hoje fazem parte da linguagem 

social. Fora do meio digital, elas não são capazes de funcionarem como um hiperlink, 

elas não conseguem exercer sua capacidade técnica, mas não deixam de ser uma 

forma de expressão.  

                                                Figura 12 – Camiseta com Hashtags 

 
                                                Fonte: Vulz, 2019 

Dessa forma, o fenômeno do uso político das hashtags também é recorrente. O 

primeiro grande movimento político que usou o Twitter e as hashtags de forma notória 

 
25 Metadata has become how people communicate. 
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foram os protestos iranianos contra a eleição de Ahmadinejad26. Para ultrapassar a 

barreira da língua e mostrar ao mundo o que estava acontecendo na região, hashtags 

como #iranelection começaram a se popularizar. Além disso, através destes tópicos 

as pessoas começaram a se estruturar politicamente, organizando manifestações e 

propondo estratégias, quase que como em um fórum27. 

A partir daí, vários outros movimentos começaram a se apropriar da plataforma 

para espalhar suas ideias. Existem diversos exemplos ao redor do globo, como o 

#occupywallstreet (Occupy Wall Street), #arabspring (Primavera Árabe), #vemprarua 

(Movimento Vem Pra Rua), entre outros. Assim, surgiu o que teóricos têm chamado 

de “Ativismo de Hashtag”, que é o “ato de lutar ou apoiar uma causa com o uso de 

hashtags como o principal canal para conscientizar sobre um problema e incentivar o 

debate nas mídias sociais” (TOMBLESON; WOLF, 2017, p. 15, tradução nossa)28. 

                                                Figura 13 – Protestos Iranianos em 2009 

 
                                      Fonte: The Spokesman Review, 2009 

                                      Figura 14 – Protestos OWS em 2011 

 
Fonte: Jornal GGN, 2011 

 
26Em 13 de junho Mahmoud Ahmadinejad foi declarado vencedor das eleições iranianas. A oposição 

questionou o resultado e não o aceitou. Grande parte da população que apoiava a oposição foi as 
ruas protestar. Os protestos da eleição de 2009 se tornaram um dos mais intensos desde a Revolução 
Iraniana de 1979. 

27Na Internet, fórum é um Site designado exclusivamente para discussões sobre um tópico específico. 
As mensagens ficam ordenadas pela data da última postagem. 

28Act of fighting for or supporting a cause with the use of hashtags as the primary channel to raise 
awareness of an issue and encourage debate via social media. 
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Figura 15 – Protestos que fizeram parte do Vem 
Pra Rua 

 
Fonte: Wikipedia, 2013 

O Ativismo de Hashtag é um fenômeno que pode ser analisado à luz de Jenkins 

(2006). Em seu livro Cultura da Convergência, o autor fala da cultura participativa, que 

é o contexto em que não existe mais uma separação brusca entre produtores e 

consumidores de mídia, as pessoas consomem e produzem conteúdo o tempo todo. 

Dentro disso, os movimentos sociais não possuem mais um só núcleo, em que 

existem líderes únicos que passam suas ideias para o restante, que por sua vez, o 

segue com poucos questionamentos. Ao contrário, é dentro do espaço da Internet, 

com discussões dos mais diversos níveis e de diferentes partes do mundo, que os 

movimentos sociais nascem, criam e se recriam, sem que necessariamente haja a 

figura de um líder, um emissor, um produtor. “O Ativismo de Hashtag como uma forma 

de cultura participativa permite que usuários individuais formem grupos em torno de 

tópicos e eventos específicos" (XIONG; CHO; BOATWRIGHT, 2018, p. 12, tradução 

nossa)29. 

Assim, aqui é reforçada a fala de Castells (2016) que diz que os Movimentos 

Sociais que têm surgido se apropriam da Internet não só como mero instrumento, mas 

porque possuem características semelhantes a este espaço, que permite que um 

movimento sem liderança sobreviva e se expanda. Jeremy Heimans, criador da 

Purpose30, na entrevista que deu para o Canal Futura (2017), descreve bem como os 

movimentos sociais se articulam, especialmente com as novas gerações. Ele fala que 

os jovens querem participar, não importa como. Hoje, é possível que as pessoas se 

organizem e engajem mesmo estando em seus quartos, atrás da tela de um 

 
29Hashtag activism as a form of participatory culture enables individual users to form groups around 

particular topics and events.  
30Agência de Impacto Social em Nova Iorque que colabora com as principais organizações sem fins 

lucrativos, filantrópicas e empresas do mundo. 
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computador. 

Dessa forma, o Twitter se tornou um campo fértil para essas discussões e as 

hashtags se tornaram um bom referencial para pautar discussões, chamar atenção do 

público e engajar mais e mais pessoas. Contudo, o papel do Instagram não deve ser 

descartado. Apesar de existirem poucos estudos sobre o uso político do Instagram, a 

própria presença de “blogueiras ativistas” e de perfis com caráter questionador mostra 

como essa Mídia Social está se modificando. As hashtags por sua vez, extrapolam 

seu propósito inicial e invadem cartazes nas ruas, se tornando símbolo de muitos 

movimentos. “Usar hashtags em movimentos sociais é uma abordagem para iniciar 

ações conectivas.”31 (XIONG; CHO; BOATWRIGHT, 2018, p. 13, tradução nossa). 

                    Figura 16 – Protesto ocorrido em 2017 nos Estados Unidos 

 
                     Fonte: Washington Examiner, 2018 

Uma conexão essencial entre a Internet e o mundo contemporâneo, ressaltada 

por Castells (2016), é a cultura da autonomia. Hoje, as pessoas são capazes de tomar 

decisões sem depender completamente das instituições da sociedade. São capazes 

de construir novos valores e interesses com as informações globais que obtém através 

da Internet. E por isso, não se prendem a um só protesto e a um só local, adquirem 

caráter cosmopolita. Não estão presas no tempo, mas coexistem em diferentes fusos. 

Assim como as redes que estão em constante mutação, os movimentos sociais 

também estão. “Os movimentos sociais, embora surjam do sofrimento das pessoas, 

são distintos do movimento de protesto. Eles são essencialmente movimentos 

culturais, que conectam as demandas de hoje com os projetos de amanhã” 

(CASTELLS, 2016, p. 199). 

 
31 Using hashtags in social movements is an approach to initiate connective actions. 
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                             Figura 17 – Protesto ocorrido no Brasil em 2018 

 
Fonte: The Conversation, 2018 

Com a ascensão dos movimentos e ativismos em rede, uma parcela dos teóricos 

e ativistas passou a questionar como ações online poderiam efetivamente resultar em 

mudanças. Apesar das críticas, Losh (2019) propõe que as hashtags são formas de 

garantir que pessoas estão conectadas com outras pessoas. Elas chamam para a 

discussão e procuram pessoas que pensem da mesma forma. 

Uma hashtag afirma que um canal de comunicação é aberto, que é possível 
ouvir e que uma rede interdependente de laços sociais entre nós igualmente 
viáveis pode ser tornada visível para fins de navegação, quando necessário. 
Uma hashtag promete que as pré-condições para amplificar um sinal coletivo 
já existem (LOSH, 2019, [s.n.], tradução nossa)32 

Um exemplo claro desse papel das hashtags é o caso da #primeiroassedio. Em 

Outubro de 2015, o programa MasterChef Júnior foi ao ar no canal Band, com a 

participação de crianças de 9 até 13 anos. Valentina, uma das participantes que na 

época tinha apenas 11 anos, foi vítima de vários comentários maldosos na Internet, 

vários deles com o cunho sexual. Vendo a gravidade do ocorrido, o coletivo Think 

Olga, que luta contra todo tipo de violência contra a mulher, lançou a campanha 

#primeiroassedio. A ideia era incentivar mulheres a exporem a primeira vez que 

sofreram algum tipo de assédio, com o intuito de expor os problemas e perigos desse 

tipo de comentário, especialmente na infância. Além disso, através da campanha 

online com as hashtags, mais mulheres poderiam ver que não estão sozinhas. Até a 

meia-noite do domingo (25 de Outubro de 2015), a hashtag foi replicada mais de 82 

 
32 A hashtag can assure people that they are connected to other people. A hashtag affirms that a 

communication channel is open, that being heard is possible, and that an interdependent web of social 
ties between equally viable nodes can be made visible for navigational purposes when necessary. A 
hashtag promises that the preconditions for amplifying a collective signal have come into existence. 
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mil vezes, entre tweets e retweets. À partir dessa ação coletiva online, o assunto 

passou a ser comentado não só nas mídias sociais, mas também em matérias 

jornalísticas na TV e em artigos. 

                                 Figura 18 – Tweet da ONG @ThinkOlga com #PrimeiroAssedio 

 

                          Fonte: G1, 2015 

                    Figura 19 – Tweets com a hashtag #primeiroassedio 

 
Fonte: Twitter, 2015 

Contudo, uma hashtag não pode ser analisada isoladamente, sem levar em 

consideração o contexto e o porque dela ter sido criada. Como Shapp (2014) já 

identificou, existem hashtags que servem apenas como marcadoras de discurso, sem 

ter a intenção de participar de uma discussão maior, contudo, ainda existem hashtags 

que conectam assuntos mas que não necessariamente conectam pessoas com o 

mesmo pensamento ou mesma opinião. Um exemplo é a hashtag #BolsonaroAte2026 

que ganhou certo destaque no Twitter em novembro de 2019. Ver a hashtag no 

Trending Topics em um primeiro momento pode erronamente levar as pessoas a 

interpretarem que muitas pessoas estão apoiando o presidente do Brasil. No entanto, 

ao ver o que os demais usuários da mídia digital estão falando sobre o assunto, é 

possível notar tanto pessoas que usam a tag para apoiar o presidente, como pessoas 

que criticam o presidente e, ironicamente, quem utiliza a hashtag.  
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                                Figura 20 – Tweet em apoio com a #BolsonaroAte2026 

 
Fonte: Twitter, 2019 

                               Figura 21 – Tweet crítico com a #BolsonaroAte2026 

 
Fonte: Twitter, 2019 

Dessa forma, o uso de hashtags se mostra muito mais complexo e profundo do 

que aparenta ser. Ela não representa simplesmente um indexador, mais que isso, ela 

mostra alguns comportamentos que surgem na sociedade conectada pela rede digital. 

Tantos casos de hashtags em manifestações políticas não pode ser mera 

coincidência. O fator primordial não é a hashtag em si, mas o que ela representa 

dentro de um contexto mais amplo. 
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4 FASHION REVOLUTION: CONTEXTO E DADOS 

 

Para compreender como as novas formas de ativismo se relacionam com as 

mídias digitais, o estudo passará a investigar com mais profundidade como o Fashion 

Revolution se estabelece dentro da Internet. Métodos de investigação qualitativa e 

quantitativa serão mesclados para compreender o contexto como um todo. Recuero 

(2009, p. 21 e 22) fala 

[...] a força da abordagem de redes sociais está em sua necessidade de 
construção empírica tanto qualitativa quanto quantitativa que busca, a partir 
da observação sistemática dos fenômenos, verificar padrões e teorizar sobre 
os mesmos. Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de 
conexões expressos no ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para 
compreender elementos dinâmicos e de composição dos grupos sociais. 

Dessa forma, primeiro é necessário entender as características do ativismo que 

o Fashion Revolution propõe em um contexto mais amplo. Em seguida, para entender 

como as hashtags do movimento se comportam, será explorada uma hashtag do 

movimento, a #whomademyclothes e buscar entender suas representações nas 

mídias sociais.  

 

4.1 As conectividades do Fashion Revolution 

 

O Fashion Revolution é um movimento nativo digital, assim sua base principal 

não é seu prédio no Reino Unido, mas sim a própria Internet. No meio conectado pelas 

redes digitais, o ativismo por uma moda mais justa ganha novas dimensões. Dentro 

do próprio site, o movimento oferece uma série de materiais disponíveis 

gratuitamente, para que qualquer pessoa possa baixar e promover ações onde mora. 

Além disso, o manifesto do movimento está publicado no site e qualquer um pode 

assinar e endossar o que lá está escrito. O processo é simples, basta fornecer três 

informações básicas: nome, e-mail e o porquê de estar assinando. Após isso, basta 

clicar no botão para assinar e a pessoa já é considerada parte do movimento. No dia 

18 de setembro de 2019 o movimento contava com 8.699 assinaturas. 

O movimento diz ser formado por “manifestantes pró-moda”. Segundo seu Site 

na aba “sobre”, eles dizem não querer fazer as pessoas se sentirem culpadas, mas 

sim tomarem consciência de que podem realizar uma mudança positiva. Além disso, 

eles procuram evitar protestos negativos, vitimização, nomeação e vergonha. O foco 

não são empresas individuais específicas, pois acreditam que os problemas do setor 
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são maiores que as ações de qualquer empresa. Também não defendem o boicote, 

porque não o veem como uma maneira eficaz de obter mudanças sistêmicas. Essa é 

a forma principal que o movimento atua, sem protestos e ações violentas, mas sim 

campanhas de conscientização. 

O movimento nasceu digital e se espalha dessa forma. O Site disponibiliza 

diversos materiais para download, incentivando pessoas a mudarem as capas de seu 

Facebook e Twitter para apoiar o movimento e a conscientização. Todas as 

informações sobre eventos e novidades são divulgadas digitalmente. Na aba do Site 

“Take Action”, que seria algo como “tome uma atitude”, as principais ações 

destacadas que os participantes podem realizar é mandar e-mail para uma marca, 

usar sua voz no Twitter ou postar no Instagram. Diversos e-books estão disponíveis 

para download, entre eles um que se chama “Be a Fashion Revolutionary”, ou seja, 

“Seja um Revolucionário da Moda”. Além disso, possuem um “Influencer Action Kit”, 

que seria um Kit de Ação para Influenciadores, incentivando influenciadores ou 

pessoas públicas a participarem do movimento através de ações nas redes sociais 

digitais. 

Isso não diminui a ação do movimento do espaço físico. Só no Brasil, em 2018 

47 cidades participaram da Fashion Revolution Week, através de palestras, debates, 

workshops, instalações, eventos e exibições de filmes. Dentro do Site, as pessoas 

podem verificar quais eventos estão ocorrendo em cada país participante, ao longo 

do ano inteiro. 

                        Figura 22 – Foto de uma manifestação na Fashion Revolution Week 

 
 Fonte: Tribuna de Cianorte, 2019 

Todas as declarações da instituição fazem jus às definições dadas por Castells 
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sobre como os movimentos da atualidade se organizam. Segundo o autor (2016, p. 

192), os movimentos são “conectados em rede de múltiplas formas”. Além da principal 

fonte de informações sobre o movimento residir online, em seu próprio site, o 

movimento está presente em diversas mídias sociais, como Twitter e Instagram. A 

segunda característica é que “os movimentos são simultaneamente locais e globais” 

(CASTELLS, 2016, p. 193). A sede do movimento se encontra em Londres, porém 

ações e eventos ocorrem em diversos lugares do mundo, estando presente em mais 

de 100 países, segundo dados do próprio movimento. Outra característica é que 

“esses movimentos são amplamente espontâneos em sua origem, geralmente 

desencadeados por uma centelha de indignação” (CASTELLS, 2016, p. 194). Apesar 

das denúncias contra a indústria da moda ocorrerem a algum tempo, somente após o 

maior desastre ocorrido em Bangladesh a sociedade civil se organizou formalmente 

para buscar questionar as grandes marcas. O quarto ponto notável é que “a 

horizontalidade das redes favorece a cooperação e a solidariedade, ao mesmo tempo 

que reduz a necessidade de liderança formal” (CASTELLS, 2016, p. 195). No Site, 

não há nem uma vez se quer a menção a uma pessoa específica. Tudo é sempre 

falado na primeira pessoa do plural, sem, contudo, haver a nomeação do sujeito, que 

não o Fashion Revolution como um todo. Ainda, os movimentos “não são violentos” 

(CASTELLS, 2016, p. 196) e são “voltados para a mudança de valores da sociedade”. 

Como explicitam em seu site, o que eles procuram é levar as pessoas à reflexão, sem, 

contudo, promover manifestações negativas. 

Uma das razões que pode explicar o crescimento progressivo do movimento 

Fashion Revolution a cada ano é o aumento da consciência no campo da moda e 

busca crescente por alternativas mais sustentáveis, como já foi tratado em outras 

partes deste estudo. Pesquisas apontam um aumento de 2013 para 2018 em 15 

pontos percentuais no número de consumidores que preferem comprar de marcas 

amigas do ambiente (THREDUP, 2018). Em 2018, o Fashion Revolution registrou um 

aumento de 35% de postagens relacionadas ao movimento se comparadas com o ano 

anterior. Um exemplo do aumento da consciência ambiental no campo da moda é que, 

ao longo dos anos, a busca pelo termo Slow Fashion aumentou consideravelmente, 

como pode ser visto no gráfico 2. Esse termo designa a produção desacelerada de 

produtos da moda, priorizando o consumo consciente e acaba influenciando 

diretamente a popularização do movimento. Esse é apenas um dos termos que ilustra 

como esse assunto tem ganhado relevância. 
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Gráfico 2 – Buscas no Google pelo termo “Slow Fashion” a nível mundial, de janeiro de 2004 
até      setembro de 2019 

 
      Fonte: Google Trends, 2019 

No Instagram, em 28 de outubro de 2019 o perfil @fash_rev possuía 2.290 

publicações e 316 mil seguidores. Já na bio eles convocam as pessoas ao movimento 

com a frase “Ask #WhoMadeMyClothes” (em português, Pergunte 

#QuemFezMinhasRoupas), deixando a hashtag em evidência. Os destaques do perfil 

são todos bem informativos, respondendo perguntas, falando de eventos, divulgando 

materiais do movimento. O primeiro destaque, por exemplo, se chama Citizen Action, 

e fala formas de se engajar mais na causa e levar a discussão a diante. É importante 

ressaltar que vários países possuem um perfil do movimento mais local e em sua 

língua nativa, como é o caso do @fash_rev_brasil, @fash_revperu, 

@fash_rev_france, @fash_rev_newzealand entre outros. Esses perfis evidenciam 

ainda mais o alcance e engajamento do movimento mundialmente. 

                                                Figura 23 – Perfil @fash_rev no Instagram 

 
 Fonte: Instagram, 2019 
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Sob outra perspectiva, é possível entender as formas de ativismo como o 

Fashion Revolution como uma marca, influenciada diretamente pelo mercado. Kotler 

(2016) fala que as marcas estão cada vez mais centradas no ser humano, ou seja, 

refletem valores humanos, mas isso também acontece com o movimento. O autor fala 

de seis atributos das marcas centradas no ser humano: a fisicalidade, intelectualidade, 

sociabilidade, emocionalidade, personalidade e moralidade. A fisicalidade diz respeito 

à atratividade física, que pode ser observada. O movimento Fashion Revolution tem 

uma identidade visual muito sólida e todos seus materiais são muito bem estruturados 

com elementos de design. Uma olhada rápida no feed do Instagram, por exemplo, 

exemplifica essa preocupação estética. Desde o uso das cores à escolha das fontes, 

tudo traduz a identidade visual do movimento. 

Figura 24 – Feed do Instagram do perfil 
@fash_rev 

 
                                               Fonte: Instagram, 2019 

O segundo atributo é a intelectualidade. Ela está ligada com “a capacidade 

humana de acumular conhecimentos, pensar e gerar ideias” (KOTLER, 2016, p. 139). 

Vários materiais do Fashion Revolution focam em compartilhar informações sobre o 

mundo da moda e educar o público. Além disso, o movimento possui um fórum 

dedicado exclusivamente à artigos acadêmicos e discussões mais profundas sobre 

temas relacionados à moda, meio ambiente, trabalho, internet. A sociabilidade, 
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terceiro atributo, representa habilidades de comunicação. Conversar com as pessoas, 

responder perguntas, compartilhar conteúdo interessante. Continuamente os perfis do 

movimento postam sobre temas que geram alguma discussão, seja nos comentários, 

ao incitar que mais pessoas falem em seus próprios perfis sobre o assunto e também 

repostem o conteúdo, associando temas relacionados ao movimento com a 

atualidade. Além disso, no site há vários meios de contatar o movimento, apesar de 

ainda necessitar haver melhorias em relação às conversas diretas. 

Figura 25 – Publicação do perfil @fash_rev no 
Instagram 

  
                                      Fonte: Instagram, 201933 

A emocionalidade é a capacidade de “se conectar emocionalmente com outras 

para induzir suas ações” (KOTLER, 2016, p. 141). Frequentemente o Fashion 

Revolution compartilha histórias de pessoas em todo o mundo e sua relação com a 

indústria da moda. Esse tipo de conteúdo gera empatia e tem o objetivo de despertar 

pessoas para diferentes realidades. O atributo da personalidade diz respeito à 

autoconsciência. É a marca de quem sabe sua razão de existir. O movimento não tem 

medo de expor suas causas e chama as pessoas a participarem delas. Por fim, o 

atributo da moralidade. Envolve “ter coragem de fazer a coisa certa” (KOTLER, 2016, 

p. 142). Talvez esse seja o atributo mais forte do movimento, o que mais o define. Isso 

porque tudo está relacionado aos valores do Fashion Revolution, à busca de uma 

 
33 As Kardashian fazem parte de uma família de figuras públicas que ficaram inicialmente conhecidas 

pelo seu programa na TV. Na publicação, o movimento discute os prós e contras da iniciativa 
“Kardashian Kloset”, que seria uma forma das famosas revenderem suas roupas de grife. 
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consciência no campo da moda. 

Figura 26 – Publicação do perfil 
@fash_rev_brasil no Instagram 

 
    Fonte: Instagram, 201934 

Já no Twitter, o número de seguidores é consideravelmente menor se 

comparado com o Instagram, em 02 de o novembro de 2019 o perfil @Fash_Rev 

possuía 45.673 seguidores. Como no Instagram, a hashtag #WhoMadeMyClothes 

está em destaque na descrição do perfil. Novamente, a característica de vários países 

possuírem seu próprio perfil aparece, como por exemplo @Fash_RevSpain, 

@Fash_RevUSA, @Fash_RevIndia entre outros. 

Figura 27 – Perfil @Fash_Rev no Twitter 

 
Fonte: Twitter, 2019 

 
34  Publicação de uma iniciativa que teve origem na onda de queimadas na Amazônia em agosto de 

2019. 
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A plataforma do Twitter como um todo prioriza o texto e no perfil do Fashion 

Revolution também assim. Apesar de ser um movimento muito estético, no Twitter o 

conteúdo trabalhado gira muito em torno de notícias e informativos, quase como um 

periódico, característica desta mídia social. A dinâmica aqui é muito diferente do que 

é observado no Instagram. Enquanto neste há postagens que incitam a discussões 

nos comentários, o Twitter pouco promove o debate de novas questões, limitando-se 

apenas a replicar artigos de outros veículos.   

                        Figura 28 – Retweet do @Fash_Rev 

 
                        Fonte: Twitter, 2019 

Essa observação mostra como o movimento usa as plataformas digitais de 

formas diferentes do usual. Enquanto o Twitter ficou conhecida como a rede dos 

debates e discussões, o Instagram passou a ser conectado à exaltação do ego, ao 

álbum de fotos. Contudo, quando o ativismo passa a fazer parte da vivência, do dia a 

dia, se torna uma marca identitária, ele ganha novos contorno. Novamente, o homo 

estheticus é colocado em foco, agora querendo expressar seu ativismo também. O 

Twitter, no entanto, não pode ser colocado de lado no debate. Ainda que este 

movimento se articule de maneira diferente, a rede ainda desempenha um papel 

importante na disseminação de informações. 

É a busca por esse ideário comum e por um senso de cidadania global 
compartilhada que faz com que essas redes intelectuais se articulem no 
Twitter e fora dele. É possível perceber, a partir da evolução dos fios topicais 
e das linhas de conversação entre os usuários de dezenas de países, que 



60 
 
 

uma rede social global começa a produzir, colaborativamente, propostas 
sociais baseadas em valores compartilhados. A dimensão política dessas 
redes sociais globais é inegável (SANTAELLA; SANTOS, p. 129, 2010). 

Muitas vezes são essas novas informações que circulam na rede que passam a 

incitar discussões. Logo, se surge um novo caso de trabalhadores em condições 

análogas ao escravo em alguma grande grife ou um escândalo ambiental ligado à 

indústria da moda, o Twitter fica com a função de divulgar e espalhar, podendo servir 

como um repositório para notícias desse tipo. Da mesma forma, quando ocorrem 

eventos que promovem a mudança de consciência e defendem a mesma causa que 

o Fashion Revolution, o Twitter está lá para mostrar. 

 

4.2 #whomademyclothes 

 

O movimento Fashion Revolution está presente em mais de 100 países e desde 

2014, ano de sua fundação, só cresce. Para aprofundar o entendimento das hashtags 

dentro dos movimentos sociais, a hashtag principal do Fashion Revolution, a 

#whomademyclothes, foi selecionada. O movimento possui outras hashtags, como a 

#imadeyourclothes, contudo a primeira é a mais utilizada e a que expressa o 

questionamento por parte das pessoas, sendo a segunda voltada para fabricantes. 

Somente a hashtag em inglês será utilizada para este trabalho, por essa ser a língua 

da origem do movimento e por ser considerada uma língua global. O recorte não 

considerou a localização geográfica justamente por entender que os movimentos em 

rede não possuem localização fixa. A análise quantitativa será realizada baseando-se 

em dados coletados através das plataformas Mediatoolkit e Google Trends durante o 

mês de setembro de 2019 e procurará compreender em quais contextos a hashtag 

está inserida, como seu uso funciona dentro do movimento. A análise qualitativa 

revisitará o conteúdo, buscando entender mais do contexto em que a hashtag está 

inserida. 

Segundo dados fornecidos pela própria organização, em 2018 o alcance das 

hashtags do movimento durante a Fashion Revolution Week aumentou 83,3% em 

comparação com o ano anterior. É importante ressaltar que cada país onde o 

movimento está presente possui a versão da hashtag em sua língua nativa. Em 2019, 

apesar do aumento em relação ao ano anterior não ter sido tão expressivo, ainda 

mostrou como muitas pessoas se engajaram com a causa, como mostra o gráfico 3, 
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que aponta o número de posts com as hashtags do movimento no mês de abril de 

2019. 

                 Gráfico 3 – Hashtags do movimento de 2015 até 2019 

 
                 Fonte: Adaptado de Fashion Revolution, 2019 

Outros dados da campanha de 2019 mostram o alcance da Fashion Revolution 

Week. No mês de abril de 2019 o número de impressões das hashtags do Fashion 

Revolution chegou a 700 mil no Instagram. O alcance total de posts realizados com 

as hashtags no Instagram foi de 289 mil. Além disso, os perfis do Fashion Revolution 

em todas as mídias sociais ganharam no total 55.230 mil seguidores novos e 1.117 

pessoas se inscreveram na newsletter35. Ainda, aconteceram 1800 eventos por 60 

países ao redor do mundo todo, em contrapartida com os 733 eventos realizados em 

2018. Outro dado interessante é que 1754 artigos foram publicados globalmente, 

também no mês de abril.  

Para além dos dados disponíveis no material do movimento, foi utilizada a 

ferramenta Mediatoolkit (2019), visando levantar dados de monitoramento e análise 

de mídia que reúne informações de milhões de fontes da Internet. O Mediatoolkit foi 

lançado em 2014 pela Degordian, uma agência independente de produção e 

marketing digital. A ferramenta permite extrair dados de diversas fontes, como 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre outros. Os dados disponibilizados no 

 
35 Newsletter é um tipo de e-mail informativo com novidades e informações para as pessoas que 

assinam. 
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relatório são inúmeros, como número de menções, número de impressões, o 

sentimento das postagens, as localizações principais, os usuários principais. A 

ferramenta é paga, mas para o presente trabalho foi utilizada a versão gratuita. Para 

refinar a pesquisa, é possível determinar filtros como região, língua. 

Para o presente trabalho foi realizada a busca, através do Mediatoolkit, pela 

hashtag #whomademyclothes. Nenhum filtro foi adicionando, limitando-se apenas a 

delimitar a fonte de origem em Instagram e Twitter. O próprio movimento se define 

como “um movimento global que dura o ano todo”, assim, partindo dessa premissa, 

não haverá a delimitação em apenas uma região e nem a preocupação em coletar 

dados somente na Fashion Revolution Week, em abril. O período analisado foi o mês 

de setembro de 2019 por conseguir dar um bom panorama de como o movimento de 

comporta em um mês que não ocorre a principal campanha, a Fashion Revolution 

Week no mês de abril. 

Outra ferramenta utilizada para análise dos dados foi o Google Trends (2019), 

que é uma ferramenta gratuita do Google. Ela mostra o resultado dos mais variados 

termos de busca ao longo de certo período. A ferramenta dá a possibilidade de o 

usuário selecionar em qual localidade quer pesquisar, a categoria por assunto e o tipo 

de fonte, como pesquisa na Web, pesquisa de imagens, pesquisa de notícias, Google 

Shopping e Youtube. Além disso, mostra os resultados através de gráficos e dados 

como interesse por região, assuntos relacionados e consultas relacionadas. A 

principal métrica é o interesse ao longo do tempo, em que os números fornecidos 

representam o interesse relativo ao ponto mais alto: 100 significa grande 

popularidade, enquanto 0 representa que não há dados suficientes sobre o termo 

pesquisado. 

Para a coleta de dados deste trabalho, no Google Trends foi selecionado 

também o período do mês de setembro de 2019. A configuração para a pesquisa não 

restringiu região, fazendo com que os termos fossem buscados no mundo todo. Além 

disso, também não se restringiu o assunto, para que a busca percorresse por todas 

as categorias possíveis na plataforma. A pesquisa selecionada foi “Pesquisa na Web” 

pois é a que consegue filtrar da melhor forma todas as citações dos termos dentro da 

base de dados de pesquisas do Google. Com essas configurações, foi possível 

realizar uma pesquisa ampla e abrangente. Os termos buscados foram “Who Made 

My Clothes”, os mesmos dizeres da hashtag, porém com espaçamento e “Fashion 

Revolution”. Diferentemente de outras plataformas, o Google não usa hashtags para 
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indexar seu conteúdo, pois ele não é uma mídia social e sim um mecanismo de busca. 

Dessa forma, pesquisar pela hashtag da forma que ela aparece no Twitter e Instagram 

por exemplo, não faz sentido nesse contexto, sendo o Google Trends utilizado mais 

para que haja uma compreensão mais completa do contexto do período em que a 

busca das hashtags nas plataformas de mídias sociais foi realizada, para perceber se 

quando os termos são muito comentados nestas plataformas as pessoas também 

buscam sobre o assunto em outros locais. 

Nos dados coletados no Instagram e no Twitter em setembro de 2019 podemos 

ver uma disparidade muito grande entre o número de menções em cada plataforma. 

Enquanto o Twitter se mostrou mais constante, porém com um número baixo de 

menções, o Instagram permaneceu um longo período sem nenhum dado relevante 

coletado, para então ter um pico de menções muito superior ao Twitter. Além disso, 

os picos dentro de cada plataforma ocorrem em dias alternados, sem haver uma 

constância entre o que ocorre entre cada rede social. O maior pico do Twitter foi 

registrado no dia 17 de setembro de 2019, com 33 menções, enquanto o maior pico 

do Instagram ocorreu dia 27 de setembro do mesmo ano, com 507 menções. 

Gráfico 4 – Menções da hashtag #whomademyclothes no mês de 
setembro no Twitter e Instagram 

 
  Fonte: Mediatoolkit, 2019 

No Google Trends, outro padrão de pico é observado. Quando a busca é pelo 

termo “Who Made My Clothes” há um volume de interesse que oscila muito ao longo 

do mês, apesar de não haver nenhum pico que seja tão diferente, como observado no 

Instagram. No caso das palavras escritas sem espaço, nenhum dos picos de interesse 
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de pesquisa coincidem com as duas outras plataformas analisadas. O dia com mais 

interesse ao longo do mês foi o dia 6 de setembro de 2019. 

Gráfico 4– Pesquisa no Google Trends pelo termo Who Made My Clothes

Fonte: Google Trends, 2019 

Quando o termo buscado é o Fashion Revolution, observam-se novos padrões. 

Mais uma vez, nenhum dos picos de interesse de busca coincidem. Com essa palavra, 

o dia com maior interesse é o dia 26 de setembro. Mais uma vez as buscas oscilam 

ao longo do tempo, no entanto mantendo-se mais constante que a busca pelo termo 

anterior. A falta de padrão entre todas as plataformas pode indicar que além de usos 

diferentes em cada plataforma, os usuários podem ser diferentes. Em cada ambiente 

o comportamento se altera, não havendo então o uso da hashtag como um recurso 

na estratégia de marketing, no sentido de espalhar o movimento por toda a rede social 

e torná-lo conhecido. O que se pode afirmar é que parece se tratar de um movimento 

orgânico, que se faz presente ao longo do tempo, sem, contudo, estar sempre 

incentivando ações massivas em todas as plataformas. 

Gráfico 5 – Pesquisa do Google Trends pelo termo Fashion Revolution

Fonte: Google Trends, 2019 

O movimento diz que evita ações negativas e fazer com que as pessoas se 

sintam culpadas. Essa característica pode ser observada na análise de sentimentos 

realizada pela plataforma. Ela calcula o sentimento de cada menção de acordo com 

um número de palavras positivas, neutras e negativas usadas em uma menção. A 
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ferramenta, por realizar isso de forma automatizada, não pode determinar o 

sentimento de cada menção com 100% de exatidão - porque não pode reconhecer 

ironia ou sarcasmo, por exemplo. Porém, ele fornece uma visão geral da tendência de 

sentimentos. Através da hashtag foi possível observar nas duas plataformas a 

predominância de menções positivas. 

Gráfico 6 – Análise de sentimentos 

 
                           Fonte: Mediatoolkit, 2019 

Outro dado importante coletado foi o interesse ao longo do tempo no mês de 

setembro por região. Em cada plataforma foi possível notar que diferentes países 

despontavam por interesse. Essa característica confirma a característica global e sem 

fronteiras do movimento. Além disso, mostra como o movimento é diverso, contínuo, 

porém assíncrono. 

     Tabela 1 – Países que mencionaram o movimento no mês de setembro de 2019 

Twitter Instagram Google Trends Google Trends 

#whomademyclothes #whomademyclothes 
Who Made My 

Clothes 
Fashion Revolution 

Estados Unidos Estados Unidos França Tchéquia 

Reino Unido Alemanha Estados Unidos Bélgica 

Austrália Suíça  Peru 

França Espanha  Singapura 

Espanha Itália  Irlanda 

     Fonte: Dados Mediatoolkit, 2019 

Fica evidente que o foco do uso das hashtags ocorre no mês de abril, durante a 

Fashion Revolution Week. Os números são muito discrepantes de quando o 

movimento promove ações e no restante do ano. Apesar do movimento se autodefinir 

como um ativista durante o ano todo, o engajamento maior ocorre em uma época 

específica. Isso, contudo, não é o suficiente para significar que o movimento perde 
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sua importância no restante do ano, apenas mostra comportamentos diferentes ao de 

um período e o que incita a participação de mais pessoas. Nem todos que dizem 

apoiar a causa militam sobre o tema o ano todo. 

Para tentar explicar o fenômeno, em uma perspectiva geral, as hashtags do 

movimento parecem possuir um papel maior que o de tornar uma publicação 

indexável. Como Losh (2019) explicita, as hashtags funcionam como símbolo de uma 

ação coletiva. Para o movimento, mais que tagear, mais que categorizar, elas servem 

como um emblema da participação da causa. Isso é possível observar em várias 

ações promovidas pelo movimento, com pessoas tirando fotos com os dizeres das 

hashtags. Na imagem, a hashtag não consegue cumprir o seu papel de ser um 

agregador de conteúdo, ela funciona somente como slogan. Outro ponto importante 

que sustenta essa análise é o incentivo em usar a hashtags e os dizeres delas em 

várias línguas, sem se preocupar em agrupar todo o conteúdo do movimento em um 

só lugar, mas sim em tornar o movimento visível, global e ativo por todas as partes. 

Figura 30 – Figura Pública do Paraguai 
@nicolehuber90 com a hashtag em espanhol 

 
Fonte: Instagram, 2019 

Fatos como este podem ser entendidos a partir da visão de Kotler (2016). O autor 

fala que o conteúdo é o novo anúncio e a hashtag é o novo slogan. O uso da hashtag 

#whomademyclothes implica em detectar pessoas que se identificam com o 
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movimento e com todos os assuntos que permeiam o Fashion Revolution. Isso 

também é possível perceber através da observação da nuvem de palavras que é 

formada a partir do Twitter e do Instagram. 

  Figura 31 – Nuvem de palavras do Instagram 

 
   Fonte: Dados Mediatoolkit, 201936 

No dia de maior menção da hashtag no Instagram é possível observar a menção 

frequente de termos como sustainable fashion (moda sustentável), slow sashion 

(moda lenta), ethical fashion (moda ética). 

   Figura 32 – Nuvem de palavras Twitter 

 
   Fonte: Dados Mediatoolkit, 201937 

Já no dia com maior número de menções no Twitter, é possível observar uma 

 
36Nuvem de palavras criada com as postagens do dia de maior menções no Instagram no mês de 

setembro, dia 27. 
37Nuvem de palavras criada com as postagens do dia de maior menções no Twitter no mês de setembro, 

dia 17. 
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nuvem de palavras mais diversa, contudo, ainda com termos muito similares e que se 

relacionam com os que aparecem no Instagram.  Alguns exemplos são sustainable 

fashion, fast fashion (moda rápida), independent (independente), handmade (feito à 

mão). Essa relação é particularmente interessante pois mostra que, apesar dos 

comportamentos das duas mídias sociais serem bem diferentes ao longo do tempo, 

os assuntos estão sempre correlacionados. A hashtag, assim, não foca em “viralizar” 

uma ação específica, mas está muito mais interessada em trazer mais questões ao 

debate. Esse tipo de mutação da finalidade do uso de uma ferramenta é comum há 

tempos no ciberespaço. A apropriação é uma das essências da cibercultura 

A apropriação técnica compreende o aprendizado do uso da ferramenta. A 
simbólica compreende a construção de sentido do uso dessa ferramenta, 
quase sempre de forma desviante, ou seja, com práticas que vão sair do 
escopo do design de uso desta (RECUERO, 2012, p. 35). 

Essa observação também mostra o sentimento de comunidade que as 

interações em rede proporcionam. Esse tipo de comportamento já era observado no 

Orkut. Nesta mídia social, as pessoas poderiam participar de comunidades, que 

inicialmente deveriam servir como fórum de discussões. Um estudo de 2006 apontou 

as comunidades da plataforma como uma forma dos usuários satisfazerem suas 

necessidades sociais. “Participar de uma comunidade é mostrar seu interesse por um 

tema específico. É mostrar para “todos” que possuo tal característica ou que faço parte 

de um grupo” (HONORATO, 2006, p. 38). As plataformas e ferramentas de interação 

se alteraram, mas a intenção permanece. As possibilidades técnicas que cada 

ambiente fornece fazem com que as pessoas interajam de forma diferente, mas 

sempre buscando o mesmo sentido. Assim, as hashtags funcionam como um 

marcador de identidade. Supera-se o modelo estrutural que as comunidades do Orkut 

possuíam, mas as pessoas ainda buscam mostrar de alguma forma seus 

pensamentos e intenções conectando-se umas às outras. Nesse sentido, a hashtag 

se torna um recurso muito mais eficiente por perpassar vários Sites de Redes Sociais, 

não se restringindo à um único local na rede. 

Ainda, a hashtag pode ser interpretada como parte formadora do discurso. 

Gregolin (1995, p. 17) mostra que o discurso “é um suporte abstrato que sustenta os 

vários textos (concretos) que circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela 

concretização, em termos de figuras e temas, das estruturas semio-narrativas”, que 

permite que se analise tanto o que o texto diz como o porquê de o texto dizer o que 

diz. É uma relação entre língua e sociedade, que questiona o contexto em que o 
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discurso foi formado. Ao olhar a hashtag, deve-se considerar não só o número de 

vezes que foi replicada, pois ela sozinha pode não representar o quadro geral do 

movimento e até enganar, passando a impressão que o Fashion Revolution não 

possui tanta relevância. Na realidade, ela é reflexo de um contexto maior, como pôde 

ser observado com a análise das nuvens de palavras. O movimento é também reflexo 

do aumento da preocupação com questões ambientais, de jovens que querem se 

mostrar conscientes para integrar parte de seu storytelling. 

Malini (2013) já havia percebido o fenômeno de várias hashtags representando 

um mesmo movimento. Em seu estudo, ele verificou que em uma série de protestos 

em São Paulo várias hashtags foram utilizadas: #passelivre #contraoaumento 

#vemprarua #changebrazil #tarifazero #indignação #occupySP #protestoSP #13jSP. 

Ainda, o que realmente se repetiu mais foram as Keywords (palavras-chave), palavras 

como: protesto, jornalista, ônibus, rua, manifestantes, vinagre, bomba. Se as hashtags 

foram criadas para indexar conteúdo, para facilitar que mais pessoas saibam de um 

assunto e entrem no debate, porque todos os movimentos não se organizam em torno 

de uma hashtag específica? Por que elas aparecem em cartazes? Fica clara a 

subversão da ferramenta: ela não mais tem só objetivo de agrupar assuntos em 

“caixinhas” separadas, mas sim se tornam símbolos de algo maior, de uma 

consciência coletiva.   

Os diferentes usos das hashtags modificam suas características digitais, pois 
ao circular em meios que não suportam a linguagem digital, ela deixa de ser 
um hiperlink e, portanto, não pode construir uma rede de significação nos 
mesmos moldes que ocorre com sua circulação no Twitter. Por outro lado, 
mesmo circulando em outros meios, como os impressos, elas podem 
estabelecer uma ligação interdiscursiva com as formulações e proposições 
baseadas em sua circulação no digital (SILVEIRA, 2015, p. 69) 

Dessa forma, hashtags representam parte da cultura digital. Qualquer outro 

símbolo ou ferramenta poderia ter sido colocada no lugar, como uma vez as 

comunidades do Orkut fizeram este papel. Assim, ainda que as hashtags caiam em 

desuso, entender agora o que elas representam é entender como a sociedade se 

organiza e se comunica no contexto em que toda a ecologia em que se vive foi 

modificada, sendo perpassada pela Internet e pela conectividade. No fim, os 

instrumentos podem se alterar, mas como Castells (2001) disse, a Internet por si só 

não é a causa de todos os males ou benfeitorias, como alguns podem afirmar, mas é 

sim um ambiente intensificador, uma expressão de nós mesmos e de todas as 

contradições que existem nas pessoas. 
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Nas redes sociais móveis, inteligências humanas e artificiais atuam em 
uníssono em um grande corpo híbrido de micromensagens, que permeiam 
tempos e espaços, culturas e códigos, esferas e redes. Bruno Latour (2009) 
aponta para a tensão latente entre a natureza e sociedade, em que a 
experiência dos espaços se transforma em “ida” ao externo das esferas em 
uma “vinda” para o interno das redes. Essa tensão entre redes (sociais e 
tecnológicas) e esferas (naturais) expressa claramente o dilema fundamental 
da nossa época: a inteligência coletiva das redes é ciborgue, mas ao mesmo 
tempo em que abraça o hibridismo midiático e a pulsão maquínica busca 
resgatar valores humanos e ir ao encontro da natureza (SANTAELLA; 
LEMOS, p. 129, 2010). 

Concluindo, o mais importante é entender que a forma que as pessoas se 

comunicam, se expressam e demonstram seus pensamentos está intrinsicamente 

ligado com o modo de viver de uma sociedade. Retorna-se ao Zeitgeist, a 

compreensão que estar conectado o tempo todo afeta o modo de viver. O ativismo 

online é parte da vivência da atualidade, é mais uma forma das pessoas se 

expressarem. As hashtags, por sua vez, fazem parte de um contexto semântico maior. 

Possui diversas funcionalidades, porém, mais do que um recurso de indexação 

técnica ela se torna uma forma de indexação simbólica, de conexão entre pessoas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é mais um que contribui para a pesquisa em comunicação em 

redes sociais, focado em ativismo político e uso de hashtags. Vários caminhos 

poderiam ter sido percorridos tanto para o referencial teórico quanto para a análise, 

mas a forma com que a pesquisa foi conduzida mostrou resultados interessantes e 

leva a reflexão para olhar as ferramentas que o mundo digital propõe para além de 

uma perspectiva técnica.  

A partir da observação de um fenômeno recorrente, do uso de hashtags em 

causas políticas, passou-se por uma análise do contexto atual, entendendo assim que 

a Internet é mais que um instrumento, hoje o meio conectado corresponde a forma 

que a sociedade está organizada, perpassando relações interpessoais, gestão de 

informações, organização política. Antes da análise que aponta mais diretamente para 

o objeto de estudo em si, foi necessário buscar autores que reforçassem a importância 

da Comunicação para exercer cidadania. Poder expressar opiniões, entrar em 

debates e colocar questões em pauta está diretamente relacionado com direitos 

básicos de cada pessoa.  

O entendimento do quadro geral já dava pistas para entender que se deve olhar 

para o contexto em que a tecnologia está inserida para assim conseguir compreender 

mais profundamente seus usos e finalidades. Dessa forma, a hashtag mostrou sua 

natureza ambígua, como já havia sido apontada por alguns autores. A hashtag não é 

simplesmente um instrumento de marketing, como se qualquer hashtag criada por 

uma campanha fosse viralizar e fosse o suficiente para espalhar uma ideia. Além 

disso, a hashtag não funciona apenas como um indexador de conteúdo. Na realidade, 

essa função tem sido cada vez mais subvertida e deixada de lado, pois cada vez mais 

as pessoas utilizam o símbolo como marcador do discurso, para implementar a fala.  

Uma hashtag por si só pouco diz sobre o real contexto. A mesma hashtag pode 

ser utilizada por pessoas que expressam opiniões diferentes, sendo utilizada apenas 

para que as pessoas se encontrem na discussão. Nisto a hashtag ainda exerce seu 

papel primordial, ela mostra mais pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto, 

ainda que sob óticas diferentes. Assim, a hashtag exerce sim sua função de tagear, 

mas não sem antes sofrer apropriações típicas da cibercultura. Um exemplo são 

elementos físicos com o símbolo da hashtag como produtos, roupas, cartazes. Assim, 

a hashtag passa a ser muito mais um elemento discursivo, ou seja, que evidencia a 
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intenção do interlocutor. 

No caso do Fashion Revolution, movimento analisado, as hashtags se 

transformaram em um símbolo. Somente olhar os dados que a hashtag 

#whomademyclothes não consegue explicar o contexto do movimento nem sua 

importância. É verdade que ao longo dos anos o uso das hashtags cresceu, desde 

sua primeira edição o uso das hashtags aumenta a cada ano que passa. Contudo, ela 

sozinha não consegue representar a dimensão do movimento, pois os números de 

menções online variam muito.  

Partindo da percepção de Lévy (2011), que o virtual é o oposto de atual, fica 

mais evidente como um movimento nativo digital se comporta. O movimento não para: 

ele acontece em diferentes partes do mundo, com diferentes expressividades em cada 

ambiente digital, como foi possível perceber ao analisar as menções da hashtag e do 

movimento em cada plataforma. Nenhum dos picos de menções coincidiu, em cada 

ambiente, um dia diferente se sobressaiu, sem que fosse possível estabelecer 

qualquer correlação de forma concreta. Não ter menções por um longo período no 

Instagram, por exemplo, não significa que o movimento morreu nem que não está 

mais ativo na plataforma, mas mostra como o comportamento é fluido e assíncrono. 

Assim, apesar de a análise da hashtag #whomademyclothes conseguir dar um 

bom panorama de como o movimento funciona, ela não consegue sozinha mostrar 

todo o contexto, como a tendência do aumento da preocupação com causas 

ambientais. Na realidade, a amostra com as nuvens de palavras de cada rede social 

consegue mostrar melhor mais características do movimento, pois evidencia outros 

assuntos que estão diretamente relacionados. Um primeiro olhar para a hashtag e 

para o contexto em que o movimento nasceu poderia interpretar que o movimento 

está muito mais ligado com causas trabalhistas, por exemplo. No entanto, muito 

influenciado pelo momento atual, o meio ambiente que ganhou destaque, sendo as 

principais bandeiras e preocupações que o movimento aponta. 

As hashtags “agrupam” pessoas fora do ambiente digital por identificação, como 

marcadores de tribos. Elas são slogans que caracterizam comunidades dentro e fora 

das redes. Assim, talvez uma hashtag não seja utilizada constantemente, como é o 

caso da #whomademyclothes no mês de setembro, mas, ao utilizá-la, 

automaticamente a pessoa se filia ao movimento de alguma forma. Logo, nem sempre 

a falta de menção de uma hashtag quer dizer que ninguém está falando do assunto, 

tampouco uma hashtag que vá para os Trending Topics necessariamente significa 
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que um pensamento ou ideal está sendo endossado por muitos, vide o caso da 

hashtag #BolsonaroAte2026. Assim, o contexto em que a hashtag está inserida acaba 

dando o tom de seu significado. Em um cartaz, ela pode representar uma coisa, dentro 

do ambiente digital, pode obter ainda outros significados. 

A hashtag, neste contexto então, é mais um dos símbolos que a sociedade 

aderiu para poder se expressar e se comunicar. Ela ganha força principalmente por 

perpassar vários locais das redes sociais. Ainda que as hashtags venham a cair em 

desuso, o comportamento humano que está por trás das intenções de uso dificilmente 

vai mudar por completo. Talvez a ferramenta se altere, mas as pessoas ainda estarão 

buscando de alguma forma demarcar suas comunidades. 

É importante observar que ainda há muito a ser feito. O presente trabalho possui 

material e questionamentos para promover uma pesquisa mais profunda. Através da 

Análise de Redes Sociais, com a observação de mapas de conversação em rede, 

associados a análise de aspectos semânticos/discursivos e aspectos estruturais, 

novas conexões podem ser observadas, sendo um trabalho demasiadamente extenso 

para ser concluído na presente monografia. É necessário que o campo da 

Comunicação como um todo passe a olhar mais para a importância dos números e 

relações matemáticas que existem no meio digital, além de nunca deixar de lado 

associações com a Sociologia, Ciências da Informação, que podem enriquecer ainda 

mais as análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASHWIN. How to disable Twitter's new interface and get the old design back. G 
Hacks. Jun. 2019. Disponível em: https://www.ghacks.net/2019/06/26/ how-to-
disable-twitters-new-interface-design/. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
 

BIZ, Eduardo. A Principal Tendência Da Atualidade: Entenda A Urgência Do 
Lowsumerism. Ponto Eletrônico. 2015. Disponível em: 
http://pontoeletronico.me/2015/ lowsumerism-entenda/. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

Camiseta Manga Curta Like Bodyboard Hashtag Performance Branca. Vulz. 
Disponível em: https://www.vulz.com.br/esportes/bodyboard/camiseta -manga-curta-
like-bodyboard-hashtag-performance-branca/. Acesso em: 09. nov. 2019. 
 

CAMPOS, Flavio de. A escrita da história: volume único. São Paulo: Escala 
Educacional, 2009. 
 

CANAL FUTURA. Ativismo na Internet - Expresso Futuro Com Ronaldo Lemos. 
2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CEweqEjIoTE&t=345s. 
Acesso em: 09 nov. 2019.  
 

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, 2003. 
 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios 
e a sociedade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 17. ed. rev. e atual São Paulo: Paz e 
Terra, 2016. 
 

CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança: movimentos sociais na 
era da internet. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. 
 

Como usar hashtags. Twitter. Disponível em: https://help.twitter.com/pt/using-twitter/ 
how-to-use-hashtags. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

COSTA-MOURA, Fernanda. Proliferação das #hashtags: lógica da ciência, 
discurso e movimentos sociais contemporâneos. Rio de Janeiro: Ágora, v. 17, n. 
spe, p. 141-158, 2014.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S1516-14982014000300012&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 
02 nov 2019.   

https://www.ghacks.net/2019/06/26/how-to-disable-twitters-new-interface-design/
https://www.ghacks.net/2019/06/26/how-to-disable-twitters-new-interface-design/
http://pontoeletronico.me/2015/lowsumerism-entenda/
https://www.vulz.com.br/esportes/bodyboard/camiseta-manga-curta-like-bodyboard-hashtag-performance-branca/
https://www.vulz.com.br/esportes/bodyboard/camiseta-manga-curta-like-bodyboard-hashtag-performance-branca/
https://www.youtube.com/watch?v=CEweqEjIoTE&t=345s
https://help.twitter.com/pt/using-twitter/
http://www.scielo.br/scielo.php


75 
 
 

 

DEGENNE, Alain e FORSÉ, Michel. Introducing Social Networks. London: Sage, 
1999. 
 

DEMEZIO, Carla; SILVA, Danilo; RODRIGUES, Dhonnata, et. al. O Instagram 
como ferramenta de aproximação entre Marca e Consumidor.  In: XVIII 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, INTERCOM. 
Disponível em: http://www.portalintercom.org.br/ anais/nordeste2016/resumos/ 
Acesso em: 21 set 2019. 
 

DEVANEY, Sharon A. Understanding the Millennial Generation. Journal of 
Financial Service Professionals, v. 69, p. 11-14. 2015 
 

DI FELICE, Massimo. Net-ativismo: da ação social para o ato conectivo. São Paulo: 
Paulus, 2017. 
 

DITTY, Sarah. Fashion Revolution spoke to the European Parliament. And they 
listened. 2017. Disponível em: http://fashionrevolution.org/19479-2/. Acesso em: 28 
ago 2019. 
 

Fashion is an environmental and social emergency, but can also drive progress 
towards the Sustainable Development Goals. Unece, 2018. Disponível em: 
https://www.unece.org/info/ 
 

Fashion Revolution 2019 Impact Report. Fashion Revolution. Out. 2019. Disponível 
em: https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashionrevolution_impactreport_ 
2019_highres/30 Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

Fashion Revolution Week terá programação na UEM de Cianorte. Tribuna de 
Cianorte. Abr. 2017.  Disponível em: https://www.tribunadecianorte.com.br/noticia/ 
fashion-revolution-week-tera-programacao-na-uem-de-cianorte. Acesso em: 09 nov. 
2019. 
 

FLERCHER, Kate. Moda & sustentabilidade: design para mudança. São Paulo: 
Editora SENAC, 2011. 
 

Global Digital Report 2019. We Are Social. Disponível em: https://wearesocial.com/ 
global-digital-report-2019 Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

GOHN, Maria da Gloria Marcondes. Movimentos Sociais na Era Global. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2012. 
 

http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2016/resumos/
http://www.portalintercom.org.br/
http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2016/resumos/
https://www.unece.org/info/media/news/forestry-and-timber/2018/fashion-is-an-environmental-and-social-emergency-but-can-also-drive-progress-towards-the-sustainable-development-goals/doc.html
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashionrevolution_impactreport_%202019_highres/30
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashionrevolution_impactreport_%202019_highres/30
https://www.tribunadecianorte.com.br/noticia/
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019


76 
 
 

GOHN, Maria da Gloria Marcondes. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas 
clássicos e contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 1997. 
 

GREGOLIN, Maria do Rosario Valencise. A Análise do Discurso: Conceitos e 
Aplicações. Araraquara: Alfa,  v. 39, p.13-21, 1995. 
 

GUAZINA, Liziane. O Conceito de Mídia na Comunicação e na Ciência Política: 
Desafios Interdisciplinares. Revista Debates, Porto Alegre, v.1, n.1, p. 49-64, jul.-
dez. 2007. 
 

HONORATO, Eduardo J. S. Comunidade virtual orkut: Uma análise psicossocial. 
In: Psicologia & informática: produções do III. psicoinfo II. jornada do NPPI / Oliver 
Zancul Prado, Ivelise Fortim e Leonardo Cosentino (Organizadores). São Paulo: 
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo: CRP/SP, 2006. 
 

JAVA, Akshay; SONG, Xiaodan; FININ, Tim; TSENG, Belle. Why we Twitter: 
Understanding microblogging usage and communities. San Jose: of the 9th 
WebKDD and 1st SNA, 2007. 
 

JONES, Valerie. Teenage climate activist Greta Thunberg joins protesters at White 
House. Deseret News. Set. 2019. Disponível em: https://www.deseret.com/2019/ 
9/13/20864895/teenage-climate-activist-greta-thunberg-joins-protesters-white-house. 
Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

KOTLER, Philip. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 
2017. 
 

KWAK, Haewoon; LEE, Changhyun; PARK, Hosung; MOON, Sue. What Is Twitter, 
a Social Network or a News Media?. 9th International Conference on World Wide 
Web, 2010. 
 

LA RUE, Fran. Report of the Special Rapporteur on the promotion and 
protection of the right to freedom of opinion and expression. United Nations, 
mai. 2011. Disponível em: https://www2.ohchr.org/english/bodies 
/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

LEMOS, André. A Arte da Vida: Diários Pessoais e Webcams na Internet. 
Trabalho apresentado no GT de Comunicação e Sociedade Tecnológica no X 
Encontro da Compós, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.  
 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 
 

LÉVY, Pierre. O que é virtual? 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2011. 
 

https://www.deseret.com/2019/9/13/20864895/teenage-climate-activist-greta-thunberg-joins-protesters-white-house
https://www.deseret.com/2019/9/13/20864895/teenage-climate-activist-greta-thunberg-joins-protesters-white-house
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf


77 
 
 

LOPEZ, André Porto Ancona. Princípios arquivísticos e documentos digitais. 
Arquivo Rio Claro, Rio Claro, n. 2, p. 70-85, 2004. 
 

LOSH, Elizabeth. Hashtag. New York: Bloomsbury Academic, 2019. 
 

MACCARINI, Juarez Lencioni. Surge primeira imagem do novo retweet "oficial" do 
Twitter. Tecnoblog. 2009. Disponível em: https://tecnoblog.net/5781/ surge-primeira-
imagem-do-novo-retweet-oficial-do-twitter/. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

MALINI, Fábio. A batalha do vinagre: por que o #protestoSP não teve uma, mas 
muitas hashtags. Disponível em: http://www.labic.net/cartografia/a-batalha -do-
vinagre-por-que-o-protestosp-nao-teve-uma-mas-muitas-hashtags/. Acesso em: 12 
out 2019. 
 

MANIK, Julfikar; YARDLEY, Jim. Building Collapse in Bangladesh Leaves Scores 
Dead. The New York Times. Nova Iorque, abr. 2013. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2013/ 04/25/world/asia/bangladesh-building-collapse.html. 
Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

MASSAROLO, J. (2013). Storytelling transmídia: narrativa para múltiplas 
plataformas. Tríade: Comunicação, Cultura E Mídia, 1(2), 335-347. Disponível em: 
http://periodicos.uniso.br/ojs3/index.php/triade/article/view/1764. Acesso em: 09 nov. 
2019.  
 

MCCORMICK, John. Rumo ao Paraíso: A história do Movimento Ambientalista. 
Rio de Janeiro: Relume-Durnarã, 1992. 
media/news/forestry-and-timber/2018/fashion-is-an-environmental-and-social-
emergency-but-can-also-drive-progress-towards-the-sustainable-development-
goals/doc.html. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

MENDONÇA, Renata. Vítima na infância estimula milhares de denúncias de 
#PrimeiroAssédio após polêmica do MasterChef. São Paulo, out. 2015. Disponível 
em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/10/vitima-na-infancia-estimula- 
milhares-de-denuncias-de-primeiroassedio-apos-polemica-do-masterchef.html. 
Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

MESSINA, Chris. @chrismessina. how do you feel about using # (pound) for groups. 
As in #barcamp [msg]?. Twitter. Ago. 2007. Disponível em: 
https://twitter.com/chrismessina/status/223115412. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

MORAES, Reginaldo. Occupy Wall Street: quem está entre os 1%? E como isso se 
cristalizou?. GGN. Campinas, mar. 2018. Disponível em: https://jornalggn.com.br/ 
eua-canada/occupy-wall-street-quem-esta-entre-os-1-e-como-isso-se-cristalizou/. 
Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

https://tecnoblog.net/5781/surge-primeira-imagem-do-novo-retweet-oficial-do-twitter/
https://tecnoblog.net/5781/surge-primeira-imagem-do-novo-retweet-oficial-do-twitter/
http://www.labic.net/cartografia/a-batalha
https://www.nytimes.com/2013/04/25/world/asia/bangladesh-building-collapse.html
http://periodicos.uniso.br/ojs3/index.php/triade/article/view/1764
https://www.unece.org/info/media/news/forestry-and-timber/2018/fashion-is-an-environmental-and-social-emergency-but-can-also-drive-progress-towards-the-sustainable-development-goals/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/forestry-and-timber/2018/fashion-is-an-environmental-and-social-emergency-but-can-also-drive-progress-towards-the-sustainable-development-goals/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/forestry-and-timber/2018/fashion-is-an-environmental-and-social-emergency-but-can-also-drive-progress-towards-the-sustainable-development-goals/doc.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/10/vitima-na-infancia-estimula-milhares-de-denuncias-de-primeiroassedio-apos-polemica-do-masterchef.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/10/vitima-na-infancia-estimula-milhares-de-denuncias-de-primeiroassedio-apos-polemica-do-masterchef.html
https://twitter.com/chrismessina/status/223115412
https://jornalggn.com.br/eua-canada/occupy-wall-street-quem-esta-entre-os-1-e-como-isso-se-cristalizou/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/occupy-wall-street-quem-esta-entre-os-1-e-como-isso-se-cristalizou/


78 
 
 

Movimento Vem pra Rua. Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/ 
wiki/Movimento_Vem_pra_Rua. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

Number of social network users worldwide from 2010 to 2021. Statista, Hamburgo, 
ago. 2019. Disponível em: https://www.statista.com/statistics /278414/number-of-
worldwide-social- network-users/. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

O'DOHERTY, Selina. Brazil: #elenão and the vibrant women’s movement rallying 
against far-right candidate Jair Bolsonaro. The Conversation. Out. 2018. Disponível 
em: Brazil: #elenão and the vibrant women’s movement rallying against far-right 
candidate Jair Bolsonaro. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de. A Teoria Hipodérmica. Teorias da 
Comunicação: Correntes de Pensamento e Metodologia de Ensino. São Paulo: 
INTERCOM, 2014. 
 

O que é World Wide Web?. Tecmundo, out. 2008. Disponível em: 
https://www.tecmundo. com.br/web/759-o-que-e-world-wide-web-.htm. Acesso em: 
09 nov. 2019. 
 

OWEN, Sarah; NAPOLI, Cassandra; SHIN, Jemma. A equação da geração Z. 
WGSN, 2018. Disponível em: https://www.wgsn.com/assets/ 
marketing/emails/2018/GenZ_equation/public/ Gen_Z_Equation_public_pt.pdf. 
Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

PAVEAU, Marie-anne. “Hashtag“, Technologies discursives. 2013. Disponível em: 
http://technodiscours.hypotheses.org/488. Acesso em: 28 out 2019. 

PERUZZO, Cicilia. Cidadania comunicacional e tecnopolítica: feições do 
midiativismo no âmbito dos movimentos sociais populares. In: Interfaces do 
Midiativismo: do conceito à prática. BRAIGHI, Antônio Augusto; LESSA, Cláudio; C 
MARA, Marco Túlio (organizadores).Belo Horizonte: 2018. P. 43-61. 

PERUZZO, Cicilia. Comunicação nos Movimentos Populares: a participação na 
construção da cidadania. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 

PINTO (2012). Movimentos Sociais 2011: estamos frente a uma nova forma de fazer 
política? In: GOHN, Maria da Glória, BRINGEL, Breno M. (Orgs.). Movimentos 
sociais na era global. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 

RECUERO, Raquel. A Conversação em Rede: comunicação mediada pelo 
computador e redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. Porto Alegre (RS): Sulina, 2009. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Vem_pra_Rua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Vem_pra_Rua
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
https://www.tecmundo.com.br/web/759-o-que-e-world-wide-web-.htm
https://www.wgsn.com/assets/marketing/emails/2018/GenZ_equation/public/Gen_Z_Equation_public_pt.pdf
https://www.wgsn.com/assets/marketing/emails/2018/GenZ_equation/public/Gen_Z_Equation_public_pt.pdf


79 
 
 

RUSSEL, Nichole. The #MeToo Movement isn't as simple as you think. Washington 
Examiner. Dez. 2017. Disponível em: https://www.washingtonexaminer.com/ the-
metoo-movement-isnt-as-simple-as-you-think. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

SANTAELLA, L.; GALA, A.; POLICARPO, C.; GAZONI, R. Desvelando a Internet 
das Coisas. Revista GEMInIS, v. 4, n. 2, p. 19-32, 15 dez. 2013. 
 

SANTAELLA, Lúcia; LEMOS, Renata. Redes sociais digitais: a cognição 
conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus, 2010. 
 

SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: 
Paulus, 2007. 
 

SANTOS, Samir Magoya de Medeiros; SILVA, Pablo Petterson Praxedes da. 
Gabriela Pugliesi: uma análise sobre o marketing de influência na rede social 
Instagram. In: XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, 
INTERCOM. Caruaru: UERN, 2016. Disponível em: 
http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2016/resumos/R52-0157-1.pdf . 
Acesso em: 10 ago 2019. 
 

SANT’ANNA, Mara Rúbia. Teoria de Moda: sociedade, imagem e consumo. Barueri: 
Estação das Letras, 2007. 
 

SHAPP, Allison. Variation in The Use of Twitter Hashtags. New York: New York 
University, 2014. Disponível em: https://www.nyu.edu/projects/shapp/Shapp_QP2_ 
Hashtags_Final.pdf. Acesso em: 15 set 2019. 
 

SILVEIRA, Juliana da. Rumor(es) e Humor(es) na circulação de hashtags do 
discurso político ordinário no Twitter. 2015. 200 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Doutorado em Letras, Pós-graduação em Letras, Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá, 2015. 
 

SMITH, Travis J; NICHOLS, Tommy. Understanding the Millennial Generation. 
Journal of Business Diversity, v. 15, 2015. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/324922926_Understanding_the_Millennial_
Generation. Acesso em: 09 nov. 2019 
 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo 
e sendo. 11 ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 
 

STROBEL, Warren P.; LANDAY, Jonathan S. Top Iran cleric: election rigged. The 
Spokesman Review. Tehran, jun. 2009. Disponível em: 
https://www.spokesman.com/stories /2009/jun/17/top-iran-cleric-election-rigged/. 
Acesso em: 09 nov. 2019. 

https://www.washingtonexaminer.com/the-metoo-movement-isnt-as-simple-as-you-think
https://www.washingtonexaminer.com/the-metoo-movement-isnt-as-simple-as-you-think
https://www.nyu.edu/projects/shapp/Shapp_QP2_
https://www.researchgate.net/publication/324922926_Understanding_the_Millennial_Generation
https://www.researchgate.net/publication/324922926_Understanding_the_Millennial_Generation
https://www.spokesman.com/stories/2009/jun/17/top-iran-cleric-election-rigged/


80 
 
 

 

STRYJAK, Jan; SIVAKUMARAN, Mayuran. The Mobile Economy 2019. GSMA. Fev. 
2019. Disponível em: https://www.gsmaintelligence.com/research/ 2019/02/the-
mobile-economy-2019/731/. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

Take Action. Fashion Revolution, s/d. Disponível em: 
https://www.fashionrevolution.org about/get-involved/. Acesso em: 09 nov. 2019. 
 

TIFENTALE, A., MANOVICH, L . Selfiecity: Exploring Photography and Self-
Fashioning in Social Media. In: Berry D.M., Dieter M. (eds) Postdigital Aesthetics. 
London: Palgrave Macmillan, 2015. 
 

TOMBLESON, Bridget; WOLF Katharina. Rethinking the circuit of culture: How 
participatory culture has transformed cross-cultural communication. In: Public 
Relations Review, v. 43, p. 14-25, 2017. 
 

WASSERMAN, Stanley e FAUST, Katherine. Social Network Analysis. Methods 
and Applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994. 
 

WATTS, Duncan J. Six Degrees. The Science of a Connected Age. New York: W. 
W. Norton&Company, 2003. 
 

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. 5 ed. Lisboa: Presença, 1999. 
 

ZÚÑIGA, Homero Gil de; JUNG, Nakwon; VALENZUELA, Sebastián. Social Media 
Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political 
Participation. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 17, 2012. 

https://www.gsmaintelligence.com/research/2019/02/the-mobile-economy-2019/731/
https://www.gsmaintelligence.com/research/2019/02/the-mobile-economy-2019/731/
https://www.fashionrevolution.org/about/get-involved/

