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RESUMO 

 

A presente pesquisa se refere à dissertação apresentada no Programa de pós-graduação em 

Mídia e Cotidiano e tem como objetivo geral refletir sobre possíveis impactos sociais que 

pessoas públicas podem causar a partir dos seus discursos midiáticos. Levando em consideração 

a importância da internet nos dias atuais, e seu aprimoramento a partir da globalização, a 

pesquisa pretende evidenciar o uso social das redes digitais, tendo em vista o processo histórico 

do nosso país e, consequentemente, o domínio das principais instituições articuladoras da vida 

ordinária. Pretendemos compreender se o Instagram, rede sociotécnica popularmente 

conhecida pela exposição de cotidianos,  que aparentemente mostram vidas perfeitas almejadas 

por muitos internautas, também pode exercer a função de gerador de diálogos importantes 

acerca da mulher negra, a partir do corpus recortado para esta investigação: a influenciadora 

digital Nátaly Neri, do canal no YouTube nomeado Afros e Afins, da Deputada Federal pelo 

Estado do Rio de Janeiro, Talíria Petrone e da artista contemporânea Preta Gil. Vamos analisar 

como a apropriação do Instagram por mulheres de distintos segmentos sociais tem sido 

relevantes para refletir sobre as problemáticas associadas ao machismo, ao racismo e ao 

sexismo na atualidade, além de pensar a importância de se debater sobre lugar de fala e 

empoderamento da mulher negra após séculos de sileciamento.  A metodologia será constituída 

pela pesquisa bibliográfica e pela análise dos comentários, a partir do discurso inserido das 

publicações realizadas no feed do Instagram.  No que tange à pesquisa bibliográfica, nos 

fundamentaremos nos autores Zygmunt Bauman, para trabalharmos os efeitos da globalização 

e Stuart Hall para compreendermos o conceito de identidade da mulher negra como sujeito pós-

moderno em um mundo globalizado. Vamos trabalhar com as obras dos autores Manuel 

Castells, Henri Jenkins e Douglas Kellner para elucidar os efeitos do uso da internet nas 

interações sociais entre os indivíduos, além de Agnes Heller para trabalhar o conceito de 

cotidiano, e os livros de Joice Berth e Djamila Ribeiro para compreender o significado e a 

importância do empoderamento das mulheres em questão e do lugar de fala a que têm direito. 

 

Palavras-chave: feminismo negro na mídia, cotidiano no Instagram, representação das 

mulheres negras, Nátaly Neri - Preta Gil - Talíria Petrone, dia da consciência negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research refers to the dissertation presented in the Postgraduate Program in Media 

and Daily Life and its general objective is to reflect on the possible social impacts that public 

people can cause from their media discourses. Taking into account the importance of the 

Internet today, and its improvement from globalization, the intention to highlight the social use 

of digital networks, in view of the historical process of our country and, consequently, the 

dominance of the main institutions that articulate the ordinary life. We intend to understand 

whether Instagram, a sociotechnical network popularly known for its daily exposure, which 

apparently shows perfect lives desired by many Internet users, can also act as a generator of 

important dialogues about black women, based on the corpus cut out for this investigation: a 

digital influencer Nátaly Neri, from the YouTube channel named Afros e Afins, the Federal 

Deputy for the State of Rio de Janeiro, Talíria Petrone and the contemporary artist Preta Gil. 

We will analyze how the appropriation of Instagram by women from different social segments 

has been relevant to reflect on the issues associated with machismo, racism and sexism today, 

in addition to thinking about the importance of debating about the place of speech and 

empowerment of black women after centuries of silence. The methodology will consist of 

bibliographic research and analysis of comments, based on the discourse inserted in the 

publications made in the Instagram feed. With regard to bibliographic research, we will be 

based on the authors Zygmunt Bauman, to work on the effects of globalization and Stuart Hall 

to understand the concept of the identity of black women as a postmodern subject in a globalized 

world. We will work with the works of authors Manuel Castells, Henri Jenkins and Douglas 

Kellner to elucidate the effects of the use of the internet on social interactions between 

individuals, in addition to Agnes Heller to work on the concept of everyday life, and the books 

by Joice Berth and Djamila Ribeiro to understand the meaning and important of the 

empowerment of the women in question and the place of speech to which they are entitled. 

 

 

 

Keywords: black feminism in the media, daily on Instagram, representation of black women, 

Nátaly Neri - Preta Gil - Talíria Petrone, day of black conscience. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) há pouco mais de três meses 

aqui no Brasil, quando foi registrado o primeiro óbito, um homem aposentado, idoso, no estado 

de São Paulo. Na mesma semana noticiaram a confirmação de outros 25 casos, entre eles a 

primeira vítima do estado do Rio de Janeiro, uma mulher idosa, negra, empregada doméstica 

que contraiu a doença da patroa1. Hoje, alguns permanecem em quarentena, realizando o 

isolamento social, aguardando uma vacina ou a cura, outros defendem a flexibilização do 

comércio e o retorno à vida cotidiana. Um levantamento realizado pela agência Pública, em 

duas semanas consecutivas no mês de abril, detectou que a quantidade de pessoas negras mortas 

pela COVID-19 quintuplicou. Também registraram que o número de negros hospitalizados com 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo coronavírus aumentou 5,5 vezes. O 

aumento no número de hospitalizações e mortes de COVID-19 entre pessoas pardas ou pretas 

é maior do que os números registrados em pessoas brancas. Os números expõem o tamanho da 

desigualdade social no Brasil2. Hoje, de acordo com levantamento realizado pelo consórcio de 

veículos de imprensa composto pelo G1, O Globo, Extra, Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo 

e UOL, a maioria dos estados brasileiros não tem informações sobre raça das vítimas de 

COVID-19, apenas Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e 

Rio Grande do Sul divulgam esses dados3.   

O Brasil vive em meio à crise da saúde pública, econômica e política. Além disso, 

seguimos também vivenciando a crise social, assistindo entre levantamento de números de 

mortos pelo coronavírus, as notícias de jovens negros, moradores de comunidades serem 

assassinados pelo Estado. Houve uma sequência de casos que ganharam a atenção da mídia em 

maio, começando no dia 17 (dezessete) quando Iago César, de 21 anos, foi baleado durante uma 

 

1 “Uma pessoa muito batalhadora”, diz sobrinho de empregada doméstica que morreu de coronavírus. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/22/uma-pessoa-muito-batalhadora-diz-

sobrinho-de-empregada-domestica-que-morreu-de-coronavirus.ghtml>. Acesso em: 20 de jun. de 2020. 

2 Em duas semanas, número de negros mortos por coronavírus é cinco vezes maior no Brasil.  Disponível em: 

<https://www.geledes.org.br/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-cinco-vezes-maior-

no-brasil/>. Acesso em: 19 de jun. de 2020. 

3 Maioria dos estados não tem informação sobre raça das vítimas de Covid-19; parte não divulga 

quantidade de testes sem resultado. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/21/maioria-dos-estados-nao-tem-informacao-sobre-

raca-das-vitimas-de-covid-19-parte-nao-divulga-quantidade-de-testes-sem-resultado.ghtml>. Acesso em: 21 de 

jun. de 2020. 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/22/uma-pessoa-muito-batalhadora-diz-sobrinho-de-empregada-domestica-que-morreu-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/22/uma-pessoa-muito-batalhadora-diz-sobrinho-de-empregada-domestica-que-morreu-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/21/maioria-dos-estados-nao-tem-informacao-sobre-raca-das-vitimas-de-covid-19-parte-nao-divulga-quantidade-de-testes-sem-resultado.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/21/maioria-dos-estados-nao-tem-informacao-sobre-raca-das-vitimas-de-covid-19-parte-nao-divulga-quantidade-de-testes-sem-resultado.ghtml
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ação policial em Acari e levado pela PM, o jovem só foi encontrado no dia seguinte, sem vida, 

no IML4. Outro caso similar ocorreu no dia 18 (dezoito) com o adolescente João Pedro, de 14 

anos, que jogava sinuca dentro de casa quando policiais em operação contra o tráfico de drogas 

entraram e o balearam nas costas. João também foi levado, sem permissão nem 

acompanhamento de um membro familiar e depois do apelo do primo ter viralizado na internet 

a família o encontrou no dia seguinte, sem vida, no IML5. Apenas três dias depois, 21 (vinte e 

um), o jovem Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, entregava cestas básicas para famílias de alunos 

de uma escola local com um grupo de amigos, quando foi baleado pela polícia em ação no 

Morro da Providência. O jovem foi socorrido, mas chegou morto ao hospital6.  

A violência imposta a pessoas negras no Brasil é uma situação alarmante e em muitos casos 

invisibilizada e silenciada pela mídia. Se resgatarmos os casos que tiveram a atenção da mídia 

há alguns anos, como o desaparecimento do pedreiro Amarildo, depois de ser levado pela 

Polícia Militar (PM) e a triste repercussão do caso de Cláudia, arrastada por 350 metros por 

uma viatura da PM, em ambos os casos houve impunidade, porém ambos são lembrados por 

militantes do movimento negro e de direitos humanos na internet, muitas vezes ao noticiar o 

assassinato de outra pessoa negra. 

 A vereadora Marielle Franco, tinha 38 anos quando foi assassinada. Cumpria o segundo 

ano de mandato pelo PSOL, sendo a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro nas 

eleições de 2016, somando 46.502 votos. Marielle era Socióloga formada pela PUC-Rio e 

Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com a 

dissertação intitulada “UPP: a redução da favela a três letras”. Além de outros trabalhos 

voltados à cidadania, coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), ao lado do Deputado Federal pelo PSOL, 

 

4 Moradores da Favela de Acari afirmam que jovem foi torturado e morto durante operação policial. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/moradores-da-favela-de-acari-

afirmam-que-jovem-foi-torturado-e-morto-durante-operacao-policial.ghtml>. Acesso em: 20 de jun. de 2020. 

5 Menino de 14 anos morre durante operação das polícias Federal e Civil no Complexo do Salgueiro, RJ. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-

durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-

rj.ghtml?_gl=1*xcik7m*_ga*YW1wLTFvZlNtWFYyR1F5SVY3SEk3aXAyVlc0ZXAxR284Y21RWWJSR2N

BM3E2NHMtZGdsUlZJOWo5NUV1MlliUl9QUC0>. Acesso em: 20 de jun. de 2020. 

6 Tiroteio interrompe distribuição de cestas básicas na Providência; jovem de 19 anos morre na ação. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/tiroteio-interrompe-distribuicao-de-

cestas-basicas-na-providencia-jovem-de-19-anos-morre-na-acao.ghtml>. Acesso em: 20 de jun. de 2020. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/moradores-da-favela-de-acari-afirmam-que-jovem-foi-torturado-e-morto-durante-operacao-policial.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/moradores-da-favela-de-acari-afirmam-que-jovem-foi-torturado-e-morto-durante-operacao-policial.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj.ghtml?_gl=1*xcik7m*_ga*YW1wLTFvZlNtWFYyR1F5SVY3SEk3aXAyVlc0ZXAxR284Y21RWWJSR2NBM3E2NHMtZGdsUlZJOWo5NUV1MlliUl9QUC0
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj.ghtml?_gl=1*xcik7m*_ga*YW1wLTFvZlNtWFYyR1F5SVY3SEk3aXAyVlc0ZXAxR284Y21RWWJSR2NBM3E2NHMtZGdsUlZJOWo5NUV1MlliUl9QUC0
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj.ghtml?_gl=1*xcik7m*_ga*YW1wLTFvZlNtWFYyR1F5SVY3SEk3aXAyVlc0ZXAxR284Y21RWWJSR2NBM3E2NHMtZGdsUlZJOWo5NUV1MlliUl9QUC0
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/19/menino-de-14-anos-e-baleado-durante-operacao-no-complexo-do-salgueiro-rj.ghtml?_gl=1*xcik7m*_ga*YW1wLTFvZlNtWFYyR1F5SVY3SEk3aXAyVlc0ZXAxR284Y21RWWJSR2NBM3E2NHMtZGdsUlZJOWo5NUV1MlliUl9QUC0
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/tiroteio-interrompe-distribuicao-de-cestas-basicas-na-providencia-jovem-de-19-anos-morre-na-acao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/tiroteio-interrompe-distribuicao-de-cestas-basicas-na-providencia-jovem-de-19-anos-morre-na-acao.ghtml
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Marcelo Freixo. O assassinato de Marielle7, em março de 2018 repercutiu no Brasil e no mundo. 

A vereadora havia participado de um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", no 

final da noite do dia 14, e retornava para casa em um carro com o motorista Anderson Gomes, 

também atingido e morto, e sua assessora quando foram alvejados com pelo menos nove tiros, 

quatro a acertaram. Mais de dois anos se passaram e apenas dois acusados de terem executado 

o crime foram presos e aguardam julgamento8, o que leva os investigadores, a mídia e a família 

indagarem “quem mandou matar Marielle Franco?”.  

A atenção atraída para o caso foi intenso, foram dias de cobertura sobre o crime em 

algumas emissoras nacionais e nas redes sociotécnicas, como Instagram. Os dias 14 são 

lembrados pela viúva Monica Benício, por sua filha Luyara Franco e sua irmã Anielle Franco, 

além dos pais Marinete da Silva e Antônio Francisco da Silva Neto, que exigem a resolução do 

caso. Influenciadores digitais, artistas e políticos também clamam por justiça para Marielle 

Franco e Anderson Gomes. O assassinato político da vereadora, como é tratado, atraiu maior 

cuidado a recepção de crimes cometidos contra moradores de comunidades, majoritariamente 

negra, e maior atenção a necessidade de haver mais mulheres negras ocupando espaços públicos 

em defesa da população negra e, consequentemente, de uma humanidade mais justa. A 

visibilidade proporcionada pelo assassinato de Marielle pode ter contribuído ao interesse 

concedido ao caso do adolescente Marcus Vinícius9, baleado e morto aos 14 anos no complexo 

da Maré enquanto caminhava em direção à escola e ao acontecido com Ághata Felix10, de 

apenas 8 anos, assassinada na Fazendinha dentro de uma kombi quando voltava para casa com 

sua mãe, entre outros casos, além dos citados anteriormente.  

 

7 Vereadora do PSOL, Marielle Franco é morta a tiros na Região Central do Rio. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-

rio.ghtml>. Acesso em: 22 de jun. de 2020. 

8 Assassinato de Marielle e Anderson no Rio completa dois anos sem respostas. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/14/assassinato-de-marielle-e-anderson-no-rio-completa-

dois-anos-sem-respostas.ghtml>. Acesso em: 22 de jun. de 2020. 

9 Morre adolescente baleado na Maré, e moradores protestam e incendeiam ônibus. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/morre-adolescente-ferido-durante-tiroteio-na-mare.ghtml>. Acesso 

em: 21 de jun. de 2020. 

10 Entenda como foi a morte da menina Ágatha no Complexo do Alemão, segundo a família e a PM. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/entenda-como-foi-a-morte-da-

menina-agatha-no-complexo-do-alemao-zona-norte-do-rio.ghtml>. Acesso em: 21 de jun. de 2020. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/14/assassinato-de-marielle-e-anderson-no-rio-completa-dois-anos-sem-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/14/assassinato-de-marielle-e-anderson-no-rio-completa-dois-anos-sem-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/morre-adolescente-ferido-durante-tiroteio-na-mare.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/entenda-como-foi-a-morte-da-menina-agatha-no-complexo-do-alemao-zona-norte-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/entenda-como-foi-a-morte-da-menina-agatha-no-complexo-do-alemao-zona-norte-do-rio.ghtml
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Em meio ao cenário do genocídio negro e à pandemia do novo corona vírus, o 

assassinato do estadunidense George Floyd, de 40 anos, também repercutiu internacionalmente, 

inclusive no Brasil. Floyd, um homem negro, foi abordado por quatro policiais brancos e 

mesmo sem reagir um dos agentes o imobilizou no chão mantendo o joelho em seu pescoço por 

8 minutos e 41 segundos. O estadunidense repetiu “não consigo respirar” algumas vezes, pediu 

para que o policial não o matasse, todavia, o crime foi registrado por uma testemunha que estava 

no local11. O ocorrido em Minneapolis gerou revolta, acarretando a realização de manifestações 

em várias cidades dos EUA e no mundo por semanas, movimentado pelo movimento Black 

Lives Matter (vidas pretas importam, em português). No Brasil, o caso de João Pedro era recente 

e incentivados pelas manifestações por George Floyd, milhares de brasileiros foram às ruas por 

João Pedro, em luta antirracista e antifascista. Definitivamente, o racismo é um mal que se 

estruturou no mundo ao longo dos séculos com consequências desumanas, bem como o 

fascismo que vem retomando forças. 

O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, ficando atrás apenas da China, Índia, 

Estados Unidos da América (EUA), Indonésia e do Paquistão, que ultrapassou o Brasil 

recentemente12. Nosso país possui mais de 210.600.000 (duzentos e dez milhões e seiscentos 

mil) habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)13. 

Hoje, a maioria da população brasileira se considera parda ou preta, enquanto os brancos são a 

minoria populacional14. Segundo o IBGE, quase 47% dos brasileiros se consideram pardos e 

mais de 8% se consideram pretos, então são quase 55% da população do país15. Devemos, no 

entanto, levar em consideração que até 2012 a maioria da população brasileira se considerava 

 

11 Caso George Floyd: morte de homem negro filmado com policial branco com joelhos em seu pescoço 

causa indignação nos EUA. Disponível em: < https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-

floyd-morte-de-homem-negro-filmado-com-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-

eua.ghtml>. Acesso em: 22 de jun. de 2020. 

12 Brasil é ultrapassado pelo Paquistão e cai para 6° no ranking de países mais populosos do mundo. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-ultrapassado-pelo-paquistao-cai-para-6-no-ranking-

de-paises-mais-populosos-do-mundo-23742238>. Acesso em: 18 de Out. de 2019. 

13 Informação extraída do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Disponível em: 

<https://ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 de Out. de 2019.  

14 Disponível em: < https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-cresce-149-

no-brasil-em-4-anos-aponta-ibge.ghtml >. Acesso em: 18 de Out. de 2019. 

15 População que se declara preta cresce 14,9% no Brasil em 4 anos, aponta IBGE. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-cresce-149-no-brasil-em-4-anos-aponta-

ibge.ghtml >. Acesso em: 19 de Out. de 2019. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-floyd-morte-de-homem-negro-filmado-com-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-floyd-morte-de-homem-negro-filmado-com-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-floyd-morte-de-homem-negro-filmado-com-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-eua.ghtml
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branca. De acordo com a gerente de pesquisas Maria Lúcia Vieira, dois fatores que podem 

explicar as mudanças nesse curto espaço de tempo são, o aumento de fecundidade entre pessoas 

negras e o aumento das que passaram a se reconhecer como pretas. Ainda assim, não são 

representadas na maioria dos segmentos sociais do nosso país, como na mídia, no meio artístico, 

na política e nas campanhas publicitárias. 

Vivemos em um mundo construído com base em desigualdades sociais, políticas e 

econômicas e que foram estabelecidas como vemos no nosso cotidiano, moldadas em ações 

distintas em relação à raça, gênero, sexualidade, religiosidade, entre outros aspectos das 

diferenciações da vida em sociedade. Pessoas ou comunidades inteiras foram beneficiadas 

enquanto outras eram consequentemente afetadas e, em alguns momentos, as consequências 

eram reflexo da padronização e soberania de um ou vários aspectos citados acima. Os negros 

foram inferiorizados pelos brancos, as mulheres foram subalternizadas aos homens, os 

homossexuais foram abatidos pela heteronormatividade, assim como os descrentes da religião 

dominante foram punidos pela Igreja Católica. Houve e ainda há pessoas e instituições que 

obtém poder em relação a outros indivíduos e grupos, sendo a pobreza de muitos o que fortalece 

a riqueza de poucos. Segundo aponta a coluna de Jorge Abrahão, na Folha de São Paulo (2019), 

a desigualdade econômica no Brasil é extrema, mesmo estando o país entre as 10 maiores 

economias do mundo. Até quando atuaram com políticas de combate à pobreza, o Brasil 

continuou sendo um dos mais desequilibrados do planeta.  Os seis brasileiros mais ricos são 

homens brancos e possui riqueza equivalente o que quase metade da população, os 100.000.000 

(cem milhões) mais pobres possuem16. 

Nesse sentido, vale resgatar um pouco das origens históricas do Brasil, para que 

possamos compreender melhor o mundo como conhecemos hoje. Pode-se considerar um marco 

importante, a chegada dos europeus que começaram a explorar o restante do mundo, 

pretendendo conquistar novos territórios. Através do processo de colonização exploraram os 

tesouros encontrados em terras habitadas por outros povos, fizeram com que tribos inteiras 

fossem escravizadas, dizimadas ou subalternizadas. Ao decidirem tomar posse do Brasil, os 

portugueses que aqui chegaram aqui por volta do início do século XVI, perceberam que 

precisariam de mão de obra para erguer suas comunidades, cidades e assim exportaram negros 

de diversos países do continente africano escravizando-os. 

 

16 Como um país tão rico pode ser tão desigual? Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/jorge-abrahao/2019/08/como-um-pais-tao-rico-pode-ser-tao-

desigual.shtml >. Acesso em: 20 de Out. de 2019. 
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Em linhas gerais, após mais de 300 anos de monarquia portuguesa e escravidão, em 

1888 foi documentada a “liberdade” dos negros, mas na prática não funcionou bem assim. Eram 

mulheres e homens “livres”, porém, descendentes de gerações inteiras escravizadas. A 

escravização não foi apenas nos corpos, foi na maneira como foram representados socialmente. 

Houve a conquistada liberdade em relação ao trabalho forçado por seus senhores brancos, mas 

sem perspectiva para seguir ou recomeçar uma vida digna, livre das concretas amarras 

invisíveis, porém apertadas. A elite branca continuou a exercer poder sobre o povo negro e, 

depois de séculos de predomínio, mantiveram e fortaleceram privilégios em relação aos negros 

de maneiras diversas. As relações de poder que se estabelecem na sociedade através da 

dominação e exploração, são utilizadas como mecanismos de submissão e desigualdade tendo 

em vista que “os termos dominação e exploração embora não sejam sinônimos, convergem para 

a mesma concepção de uso desigual do poder, seja ele político, social ou econômico” 

(BARBIANI, 2015, p. 105).  

Na continuidade da história, a conquista da liberdade de alguns, a dominação do 

capitalismo, a predominância do catolicismo, os efeitos da modernidade, diversas revoluções e 

o advento da globalização geraram transformações nas relações sociais e promoveram o 

levantamento de alguns questionamentos. O sujeito negro foi legalmente liberto, mas 

permaneceu marginalizado. As esposas não tinham quase ou nenhum poder, não tinha direito a 

decisões coletivas, nem direito de opinar na vida pública, mas ainda assim eram privilegiadas 

por serem brancas. 

O machismo, o sexismo, o racismo, são problemas estruturais que as afeta em alguma 

medida e precisam ser enfrentados. As mulheres negras – assim como outros grupos 

minoritários – foram silenciadas por muito tempo, já que pautar determinados problemas sociais 

não era prioridade dos que detinham poder, seja na política, seja nas artes, seja nas mídias 

tradicionais de massa. Hoje, esse cenário tem mudado e com o advento das tecnologias da 

Comunicação e da Informação, a internet tem sido apropriada por grupos e indivíduos em busca 

de visibilidade para disseminar tais adversidades. De acordo com o economista Jeffrey A. 

Tucker, na obra A Bela Anarquia (2018) a “internet estimulou toda uma geração de ativistas 

digitais e provocou a maior erupção de inovação a serviço da Humanidade da História porque 

permite a criação em tempo real de redes em trocas de informação” (2018, p. 90). Houve um 

aumento da quantidade de participantes e a variedade de materiais que passaram a ser 

compartilhados. 

Partimos do princípio de que os meios comunicacionais digitais podem promover mais 

interação entre os indivíduos. Sendo assim, as redes sociotécnicas possibilitam que os membros 
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inseridos e interessados em buscar informação, conhecimento ou entretenimento, como 

oferecer conteúdo a outros usuários, utilizando os meios disponíveis. Alguns utilizam o meio 

de comunicação apenas para buscar ou promover entretenimento, porém existem outros que 

enxergam nesse espaço uma maneira para difundir as questões pautadas por movimentos sociais 

e que, por vezes, tem pouco ou nenhum espaço nas principais plataformas da mídia de massa 

tradicional, como no rádio e a televisão. Então, iremos nos apoiar nessas questões para 

desenvolver essa dissertação que está vinculada ao Programa de pós-graduação em Mídia e 

Cotidiano (PPGMC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), na linha de pesquisa 

políticas, discursos e sociedade. 

Baseado no contexto desenvolvido até então, o tema deste trabalho é diretamente ligado 

ao espaço que as mulheres negras foram conquistando ao longo do tempo, mais especificamente 

após à popularização dos equipamentos que permitiram sua participação no ambiente 

tecnológico, com enfoque na representação e empoderamento da mulher negra através do 

Instagram. Isto posto, é relevante apontar que o desenvolvimento desta pesquisa partiu da 

intenção de compreender a importância do momento de inserção das mulheres negras de 

distintas trajetórias de vida, classes sociais, orientação sexual, faixa etária e intelectualidades, 

que se apropriaram das plataformas digitais e conquistaram espaço onde pudessem falar e ser 

ouvidas.  

A princípio o objetivo era despertar interesse em relação à comunicação voltada a causas 

pautadas por minorias sociais brasileiras, tendo por finalidade revelar a importância dos meios 

digitais como gerador de discussões relevantes para a sociedade, apresentando como tema 

central o empoderamento da mulher negra representado nas mídias de massa, quando iríamos 

investigar a importância dos meios digitais como geradores de diálogos – inseridos no cotidiano 

de diversas pessoas – relevantes para a sociedade. Logo, pretendia-se demonstrar como a 

plataforma digital do Youtube dispõe de um espaço importante onde se promove engajamentos 

culturais e ideológicos de minorias, muitas vezes invisibilizados pelas mídias tradicionais de 

massa e assim, iríamos analisar o canal Afros e Afins por Nátaly Neri. 

Observamos a migração da influenciadora digital Nátaly Neri do Youtube para o 

Instagram e, posteriormente, percebemos que seria fundamental entender esse movimento nas 

redes e seus impactos. Começamos então a analisar suas publicações na segunda rede por serem 

mais recentes, interativas e dinâmicas. Sendo assim, trabalharemos com a plataforma digital do 

Instagram, conhecida por muitos como sendo uma rede sociotécnica superficial, também é uma 

das mais crescentes e promove forte engajamento entre os usuários. Se para algumas pessoas a 

rede explora a futilidade dos seus usuários ou a busca por popularidade com fotos e declarações 
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que nem sempre condizem com a realidade, acreditamos que o Instagram seja um espaço rápido 

e eficaz para disseminação de ideias, aproximação e reprodução de discursos. Consideramos 

que a plataforma tem função unificadora com outros meios de comunicação, sejam eles 

televisivos, em outras mídias digitais ou em espaços públicos, desde ruas, centros universitários 

ou congresso nacional. Porém, também tem a função expressiva na promoção de produtos e 

ideias que têm por objetivo vender e gerar lucros para marcas e empresas, inclusive ao se 

apropriarem de demandas e reivindicações mercadológicas da população negra.  

Partimos da hipótese central de que o Instagram, rede sociotécnica popularmente 

conhecida pela exposição de cotidianos, além de divulgar diversos conteúdos instantaneamente, 

também pode exercer a função de gerador e articulador de importantes diálogos acerca de 

minorias outrora invisibilizadas, como é o caso das mulheres negras. Por conta de sua 

praticidade no acesso e mobilidade, o Instagram pode contribuir não só com o fortalecimento 

das representações das mulheres negras em diversos segmentos sociais como arte, cotidiano e 

política, mas também pode ser um importante veículo viabilizador na participação dessas 

mesmas mulheres na sociedade como um todo, que por sua vez pode vir a contribuir com uma 

mudança estrutural.  

Como hipótese secundária, dessa vez pela ótica da plataforma, acreditamos que seja 

importante para o Instagram permitir que seu espaço seja apropriado por essas mulheres por 

passar a impressão de que se importam e valorizam suas pautas e lutas – e de outras minorias. 

Também acreditamos que a plataforma aproveita para se apropriar dos seus discursos 

divulgando e criando necessidades acerca de produtos voltados para esse público, levando em 

consideração que 20% do volume de investimento das marcas é direcionado para publicações 

no feed do Instagram, sendo a rede com maior engajamento e os segmentos com o maior 

número de posts no feed são sobre moda e beleza17. 

Nesse sentido, buscamos compreender como a apropriação desse espaço por 

protagonistas de distintos segmentos sociais tem sido relevante para refletir sobre as 

problemáticas associadas ao machismo, ao racismo e ao sexismo na atualidade. Portanto, 

questionamos: em que medida pode-se considerar o Instagram uma plataforma digital relevante 

na disseminação de informação e agregadora para movimentos sociais e seus ativismos, uma 

vez que é financiado por marcas publicitárias unicamente voltadas para o consumo?  É possível 

 

17 Meio e Mensagem. Instagram supera Facebook em engajamento. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/21/instagram-supera-facebook-em-engajamento-

aponta-estudo.html>. Acesso em: 22 de Out. de 2019. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/21/instagram-supera-facebook-em-engajamento-aponta-estudo.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/10/21/instagram-supera-facebook-em-engajamento-aponta-estudo.html
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considerar que o Instagram enquanto rede que dispõe de espaço gerador de visibilidade e 

valorização de conteúdos criados por mulheres negras se consolide, de fato, como um espaço 

libertário? Ou passou a ser mais um canal de reprodução do poder dominante por seu público-

alvo? A partir das questões norteadoras, problematizamos: como as representações 

provenientes dos perfis das mulheres negras no Instagram contribuem para emergência de 

debates públicos em que sejam protagonistas dos discursos e sejam escutadas?  

O objetivo geral da dissertação é investigar se mesmo o Instagram sendo uma 

plataforma pensada para publicações de fotos e vídeos curtos, vislumbrando outras finalidades, 

foi apropriado por usuários com a pretensão não apenas de exporem bons momentos vividos no 

cotidiano, como também espaço de alerta para situações preconceituosas e ultrapassadas. Um 

dos objetivos específicos é explicar como as mídias digitais são importantes ao possibilitarem 

que as pessoas opinem, disseminem ideias ao mesmo tempo em que se informam. Outro 

objetivo é entender se enquanto ferramenta que pode ser apropriada para diversos fins, vem 

colaborando, ou não, com a aproximação de pessoas que tenham os mesmos objetivos, 

tendências ou posicionamentos, colaborando também para que seus discursos sejam vistos e 

ouvidos. Por fim, tentaremos compreender se tais circunstâncias colaboraram positiva ou 

negativamente na vida de mulheres negras, antes silenciadas e invisibilizadas e hoje vistas, 

ouvidas e, em alguns casos, referências para suas seguidoras.  

 Pretendemos descobrir e apontar a relevância do uso do Instagram por três mulheres 

negras centrais na presente pesquisa: o da influenciadora digital Nátaly Neri, o da artista Preta 

Gil e da Deputada Federal Talíria Petrone. Além de verificar se conquistaram mais visibilidade 

depois de se inserirem na plataforma, se acreditam ser um espaço representativo ao mesmo 

tempo em que é meio para afirmação das suas identidades. 

 Inicialmente, o objeto de estudo seriam as publicações referentes ao assassinato 

político da vereadora Marielle Franco. No entanto, por conta da relevância e coerência com a 

própria questão da representação, o recorte de tempo foi redefinido: analisaremos, portanto, as 

publicações realizadas no feed do Instagram no mês da Consciência Negra, nosso objeto de 

estudo. O corpus será composto pelas postagens protagonistas e pelos comentários realizados 

por seguidores e demais internautas especificamente no Dia da Consciência Negra, celebrado 

em 20 de novembro dos anos 2018 e 2019.  

 Um dos métodos fundamentais na realização da pesquisa será a revisão bibliográfica 

dos textos acadêmicos que possam contribuir para um melhor entendimento do processo 

histórico da população negra, mais especificamente, das mulheres negras na sociedade 

brasileira. Serão consultadas obras relacionadas aos conceitos de mídia e cotidiano e sua 
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articulação com as temáticas da globalização, representação, identidade entre outros que se 

façam necessários para compreensão das questões levantadas neste trabalho. Também faremos 

pesquisa documental, que será realizada a partir da checagem de dados resultantes de 

investigações realizadas por institutos de pesquisa com divulgação na imprensa aberta ou na 

própria base de dados, como por exemplo levantamentos realizados na base do IBGE. 

Realizaremos as análises dos comentários e das imagens a partir de publicações selecionadas 

no feed do Instagram das personagens centrais da pesquisa. Para tanto, o método de análise do 

discurso francesa será essencial para entender a mensagem transmitida na junção das imagens 

e dos textos publicados por essas mulheres e assim, tentaremos entender a maneira com que foi 

recebida pelos seguidores, verificando se houve interação através da análise dos comentários, 

sem deixar de levar em consideração os acontecimentos acerca das publicações. Trabalharemos 

com o conceito de interação porque, conforme os doutores Patrícia Saldanha e Pablo Bastos, 

(2019) se dá na rede e não pressupõe vinculação social e é mais apropriado que o termo 

engajamento18 que têm sido popularmente utilizado para criar uma sensação de vinculação, mas 

que se limita à superficialidade da interação. Portanto, concordando com os autores sobre a 

definição de engajamento, iremos trabalhar apenas com o conceito de interação. Vale destacar 

que o foco está na perspectiva da produção e não faremos uma pesquisa de recepção. Sendo 

assim, este trabalho tem por motivação dar visibilidade a questões relacionadas às mulheres 

negras que são difundidas através das redes digitais levando em consideração o processo 

histórico brasileiro, assim como as relações entre brancos e negros, atualmente. Para tanto, 

nosso próximo passo é estruturar o corpus. 

Nátaly Neri é uma jovem mulher negra de 26 anos, criada no interior, mora na cidade 

de São Paulo e é estudante de Ciências Sociais que se apropria desse meio para disseminar sua 

mensagem, a descrição sobre o canal diz que o objetivo “é incentivar a autonomia de quem 

assiste, aprendendo a garimpar, achar as melhores opções de consumo de moda, discutindo 

questões importantes sobre nosso lugar no mundo sem ignorar, é claro, tutoriais divertidos de 

maquiagem, cabelo e tudo o que quisermos que nos caiba”. A jovem criou o canal Afros e Afins 

por Nátaly Neri há pouco mais de 5 anos, no dia 28 de julho de 2015 e conquistou 659.000 

 

18  “[...] o engajamento se constitui fundamentalmente por meio das interações sociais cotidianas tecidas em 

aparelhos privados de hegemonia, mediados e midiatizados, tornando-se um equívoco epistemológico e político 

falarmos em engajamento exclusivamente circunscrito ao ambiente on-line.  

Compreendemos o engajamento na constituição da vinculação social e afetiva do sujeito com determinada 

ideologia, configurando-se, portanto, como dimensão interativa, comunicacional, atuante no engendramento da 

hegemonia” (SALDANHA, P. BASTOS, P. 2019. p. 37-38).  
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(seiscentos e cinquenta e nove mil) inscritos no Youtube19, 674.000 (seiscentos e setenta e 

quatro mil) seguidores no Instagram20 (@natalyneri), além de 247.00 (duzentos e quarenta e 

sete mil) seguidores no Twitter21.  

 No que tange à participação no cenário político, vamos analisar o perfil do Instagram 

da Talíria Petrone, uma mulher negra, socialista, feminista, ativista das causas LGBT'S e 

ambientais, nascida e criada em Niterói, ela tem 34 anos. É graduada em História pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e começou a cursar o mestrado em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional, também na UFF.  

Talíria Petrone não possui canal no Youtube, mas é muito presente nas redes 

sociotécnicas do Facebook22, com mais de 84.000 (oitenta e quatro mil) curtidas na sua página, 

no Twitter23, onde 245.000 (duzentos e quarenta e cinco mil) pessoas a seguem e no Instagram, 

onde possui 240.000 (duzentos e quarenta mil) seguidores24. No Instagram, ela faz stories das 

votações na Câmara, expondo seus posicionamentos e os da oposição. No feed, ela publica 

semanalmente, o resumo dos principais acontecimentos da sua gestão, das suas propostas e das 

divergências com a oposição, sempre revelando aos seus seguidores e eleitores que continuará 

lutando pelas pautas e lutas que a fizeram chegar à Brasília. 

 A terceira mulher é uma artista, a Preta Gil, negra, gorda e bissexual. Cantora, atriz e 

apresentadora, ela é nascida no Rio de Janeiro, tem 45 anos, um filho chamado Francisco, fruto 

do seu relacionamento com o ator Otavio Muller e uma neta chamada Sol de Maria. Ela é filha 

do cantor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada 

de Gal Costa, por isso cresceu em um ambiente diversificado musicalmente e culturalmente. 

 

19 Canal do Youtube Afros e Afins por Nátaly Neri. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCjivwB8MrrGCMlIuoSdkrQg>. Acesso em: 17 de jun. de 2020. 

20 Perfil do Instagram da Nátaly Neri. Disponível em:< https://www.instagram.com/natalyneri/?hl=pt-br>. 

Acesso em: 06 de ago. de 2020. 

21 Perfil do Twitter da Nátaly Neri. Disponível em:< https://twitter.com/natalyneri>. Acesso em: 17 de jun. 

de 2020. 

22 Perfil do Facebook da Deputada Federal (PSOL), Talíria Petrone. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/taliriapetronepsol/>. Acesso em: 17 de jun. de 2020. 

23 Perfil do Twitter da Deputada Federal (PSOL), Talíria Petrone. Disponível em: 

<https://twitter.com/taliriapetrone>. Acesso em: 17 de jun. de 2020. 

24 Perfil do Instagram da Deputada Federal (PSOL), Talíria Petrone. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/taliriapetrone/?hl=pt-br>. Acesso em: 31 de jul. de 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCjivwB8MrrGCMlIuoSdkrQg
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 A artista é bastante popular em suas redes sociais, sejam digitais ou não. No Facebook25, 

contando com mais de 4.242.000 (quatro milhões duzentos e quarenta e dois mil) pessoas que 

curtiram sua página oficial, no Twitter26, são 5.300.000 (cinco milhões e trezentos mil) 

seguidores e no Instagram27, são 8.100.000 (oito milhões e cem mil) seguidores. 

Justificamos a escolha dessas três mulheres, por compreendermos que deveríamos 

analisar como as mulheres negras estão inseridas em diferentes espaços sociais a partir de 

distintas vivências e ascensão na vida pública. Entendemos que a influenciadora digital Nátaly 

Neri conquistou visibilidade a partir da plataforma midiática do Youtube, mas consolidou sua 

atuação quando migrou para o Instagram, já a Talíria Petrone se apropria do cenário político 

conquistando espaço nas ruas e expande essa visibilidade através das redes sociais virtuais, 

enquanto a Preta Gil, já inserida no meio artístico quando essas plataformas foram criadas e 

aderidas pelo público, se apropria desse espaço para promover mais interação com seus fãs. As 

três utilizam o Instagram com frequências diferenciadas, seja publicando nos stories, no feed 

ou no IGTV, e atualmente nas lives.  

Assim, trabalharemos como foram naturalizados os discursos dominantes, a afirmação 

da identidade das mulheres negras como sujeitos pós-moderno e a reordenação social do 

cotidiano no mundo globalizado, entendendo que o Instagram é uma plataforma midiática 

relevante para conquista de visibilidade, representação, além de promover narrativas. Por fim, 

realizaremos as análises de comentários. 

No primeiro capítulo, utilizaremos algumas obras abordando sobre mídia, meios de 

comunicação e redes sociais digitais. Trabalharemos com a obra Redes de indignação e 

esperança (2013) onde Manuel Castells, explica a importância da comunicação, e depois, 

propriamente dos meios de comunicação para o desenvolvimento e fortalecimento dos 

movimentos sociais ao redor do mundo, além de destacar a internet na disseminação dos 

acontecimentos. Sendo assim, iremos utilizar as afirmações que caracterizam a relevância de 

tais meios para a comunicação entre indivíduos e como contribui para a autonomia individual 

e de grupos. Levando em consideração outro livro do autor, Galáxia da Internet (2003), 

 

25 Perfil do Facebook da artista Preta Gil. Disponível em: <https://www.facebook.com/pretagiloficial/>. 

Acesso em: 17 de jun. de 2020.  

26 Perfil do Twitter da artista Preta Gil. Disponível em: < https://twitter.com/PretaGil >. Acesso em: 17 de 

jun. de 2020.  

27 Perfil do Instagram da artista Preta Gil. Disponível em: <https://www.instagram.com/pretagil/?hl=pt-br 

>. Acesso em: 17 de jun. de 2020.  
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podemos afirmar que as redes estão integradas a vida das pessoas na maior parte da história da 

humanidade e com o advento da Internet, no contexto da Era da Informação e da Comunicação 

proporcionou que as pessoas se comunicassem com muitas outras quando quisessem e não 

apenas de maneira local, como também global. 

Sabendo da importância de compreender o que é mídia e compreender a sua influência 

na vida das pessoas, vamos considerar o que o sociólogo John. B Thompson elucida no livro A 

Mídia e a Modernidade (2011, p. 12) definindo como “poder cultural e simbólico”, a youtuber 

produz e transmite formas simbólicas, através dos meios técnicos que a plataforma oferece, 

sendo receptado por outras pessoas. Ao mesmo tempo em que a recepção pode ser situada em 

contextos sócios históricos específicos a jovem – e aos seus semelhantes - pode levar outros 

indivíduos a se distanciarem de contextos particulares a própria vida cotidiana, sendo assim, 

levando a reflexão “sobre si mesmos, os outros e o mundo a que pertencem” (2011, p. 70).  

Exploraremos também o livro Racismo Recreativo (2019), de Adilson Moreira para 

compreendermos como o racismo se estruturou e se naturalizou no cotidiano dos indivíduos da 

sociedade brasileira. 

No segundo capítulo, exploraremos a obra Globalização (1999), do sociólogo Zygmunt 

Bauman que fala sobre a interferência do mundo globalizante na vida dos indivíduos, das mais 

distintas maneiras. Aqui, vamos nos atentar sobre a diferença da influência da globalização 

quando analisadas as diferenças sociais e, às vezes diretamente ligados, às distinções em relação 

à territorialidade e localidade de cada pessoa. A intenção é demonstrar as distinções perante 

realidades que são diferenciadas com base em privilégios ofertados a alguns, e 

consequentemente, as desigualdades em relação a outros, observando seus efeitos. 

Vamos explorar duas obras do teórico cultural e sociólogo jamaicano Stuart Hall, 

levando em consideração suas vivências como homem negro e tendo publicado livros 

explorando os conceitos de identidade e representação. Logo, utilizaremos a obra Identidade 

cultural na pós-modernidade (2006) e Cultura e Representação (2016).  Neste trabalho 

refletiremos sobre as mulheres negras e suas representações em sociedade, mais 

especificamente na sociedade brasileira. Trabalharemos, sobretudo, com um termo muito 

debatido nos últimos tempos, principalmente no movimento feminista, o 'empoderamento'. 

Nesse sentido, utilizaremos a obra O que é empoderamento? (2018), escrito por Joyce Berth. O 

termo está sendo bastante difundido, mas como ainda há diversas definições/interpretações, 

tentaremos elucidar a importância do significado de 'se empoderar' e a maneira como os meios 

de comunicação contribuem para que isso ocorra. O livro Lugar de fala (2019), escrito pela 

filósofa brasileira Djamila Ribeiro será fundamental para a compreensão do lugar de fala dos 
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envolvidos em sociedade e tentaremos elucidar se há ou não inoperância das mulheres negras 

ao tentarem falar por elas mesmas hoje em dia. Para tanto, levaremos em consideração séculos 

de silenciamento e apagamento histórico, que podem nos ajudar a compreender o impacto do 

lugar privilegiado do branco, que tanto contribuiu para a invisibilidade sofrida por corpos 

negros, além de ressaltarmos a importância das mulheres negras dialogarem sobre suas 

vivências ao se apropriarem das plataformas digitais. 

Ao trabalharmos com os textos para compreensão do processo histórico das mulheres 

negras, vamos nos apoiar no conceito de 'vida cotidiana' do livro O Cotidiano e a História 

(2000) de Agnes Heller, afirmando que a “história é a substância da sociedade” (2000, p. 2). 

Sendo assim, as protagonistas da presente pesquisa serão analisadas como sujeito participante 

de parte do processo histórico também pode ser considerada construtora e transmissora da 

estrutura social em que vive. Ela é uma mulher com adjetivos, costumes e vivências cotidianas 

aos quais ela discursa nesse meio digital, onde determinadas pessoas se identificam levando a 

confirmar que “a vida cotidiana é a vida de todo homem” (HELLER, 2000, p.17). Nesse sentido, 

procurando compreender a trajetória de vida delas como indivíduos, podemos compreender a 

de outras já que o indivíduo “é produto e expressão de suas relações sociais” (2000, p. 21), não 

apenas isolado, mas compreendido e integrado levando ao entendimento de uma consciência 

coletiva.  

Os usuários da internet não apenas interagem como participam dessa rede, não apenas 

absorvem, mas criam como indica Henry Jenkins na obra Cultura da Convergência (2009). 

Dessa maneira, a internet – e mais especificamente as mídias digitais – contribui para a 

disseminação de informações relacionada a diversos movimentos sociais que antes dispunham 

apenas dos espaços físicos para se reunirem e discutirem.  

No terceiro capítulo, abordaremos sobre o método de análise do discurso de linha 

francesa fundamentado nos estudos do filósofo Michel Peuchêx, todavia, considerando os 

conceitos de ideologia e discurso apontados pelo filósofo Michel Foucault, realizando as 

análises de comentários dos posts publicados no feed do Instagram da influenciadora digital 

Nátaly Neri, da artista contemporânea Preta Gil e da Deputada Federal Talíria Petrone. 

Tentaremos evidenciar como o Instagram passa a ser estratégico para garantir autonomia e 

lugar de fala para tais mulheres e como elas vem usando a ferramenta midiática no seu 

cotidiano. Observaremos então, como as protagonistas centrais desta pesquisa utilizaram a 

plataforma no Dia da Consciência Negra, nos dois últimos anos, por ser um marco importante 

e simbólico para a reescritura da história da população negra.  
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1 – OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES SOCIAIS DAS MULHERES 

NEGRAS  

 

A globalização afeta diretamente as relações sociais dos indivíduos, sejam eles 

participantes atuantes das transformações, estando em posição de poder ou excluídos dos 

processos globalizantes. Por isso, ao longo do primeiro capítulo iremos elucidar a naturalização 

dos discursos dominantes desde o processo de colonização brasileira até os dias atuais, em um 

mundo globalizado. Atentaremos sobre a afirmação da identidade da mulher negra, nessa 

perspectiva, ao reordenar socialmente o cotidiano através do conhecimento. 

 

1.1 – A naturalização dos discursos dominantes no cotidiano das mulheres negras 

 

 A Europa foi considerada por muito tempo como o centro do mundo. As principais 

organizações mundiais têm, ainda hoje, sede em algum país europeu e normalmente são eles 

que detêm maior influência na determinação das ações que inferem nas relações da vida em 

sociedade no mundo inteiro, o que pode ser consequência de movimentos e ações de séculos 

atrás. Para compreender como isso ocorreu, o texto Colonialidade do poder e classificação 

social, de Aníbal Quijano (2009), foi fundamental. O autor explica que a hegemonia europeia 

não pode ser determinada apenas por esses acontecimentos, porém, evidencia que foram muito 

relevantes para sua ascensão e dominação dos demais continentes. 

 Os europeus almejaram ampliar seus territórios no século XV dando início ao que 

conhecemos como expansão marítima europeia, sobre os mais diversos pretextos. Chegaram a 

vários territórios que foram explorados, como o que denominamos hoje de América e África, 

por exemplo. Seguindo essa linha, o Brasil foi explorado pelos portugueses e se tornou colônia 

de Portugal.  Os indígenas que habitavam tais terras foram mortos ou subalternizados aos 

portugueses, as mulheres indígenas foram estupradas e muitos passaram por um processo de 

catequização. Os negros originários do continente africano foram trazidos à América e 

escravizados, sua mão de obra urbanizou os novos territórios para os colonizadores europeus e 

mais tarde foram explorados em serviços domésticos e nas lavouras. 

 Segundo Quijano, o colonialismo foi fundamental para a expansão do sistema 

capitalista, que antes se estabelecia apenas na Europa, passando a predominar nas sociedades 

de todo o mundo. A expansão capitalista parte da imposição europeia através do conhecimento, 

convencendo os demais continentes da necessidade de que todos deveriam conduzir suas 

comunidades como eles, operando conforme Boaventura de Sousa Santos (2009) define como 
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pensamento abissal que consiste em distinções visíveis e invisíveis, delimitando o que está 

“deste lado da linha” e “do outro lado da linha”, dividindo as experiências, saberes e atores 

sociais nos que são úteis, compreensíveis e visíveis, dos que são inúteis, perigosos ou 

incompreensíveis. De acordo com o autor “o pensamento abissal continua a vigorar hoje, muito 

para além do fim do colonialismo político. Para o combater, propõe uma iniciativa 

epistemológica assente na ecologia dos saberes e na tradução intercultural” (p. 13). 

A dominação europeia toma proporção mundial como consequência dos acontecimentos 

apontados de maneira resumida, estabelecendo também a colonialidade e a modernidade. Dessa 

maneira, é importante explicar que colonialismo28 e colonialidade são processos diferentes, mas 

o segundo está vinculado diretamente ao primeiro. O autor Aníbal Quijano explica que:  

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do 
padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma 

classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular 

do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 
dimensões, materiais e subjectivos, da existência social quotidiana e da 

escala societal (2009, p. 73). 

 Diante disso, podemos afirmar que colonialidade e modernidade estão correlacionadas, 

já que a segunda se estabelece a partir da transformação das características do poder 

eurocêntrico configurando novas identidades societais, devido ao envolvimento de indivíduos 

de diversas localidades do mundo que carregavam consigo suas diferenças culturais. Logo, as 

experiências do colonialismo e da colonialidade se envolveram com as necessidades do 

capitalismo (QUIJANO, 2009). 

 Assim, a hegemonia europeia se consolidou com o passar dos séculos. Elaboraram e 

produziram conhecimentos que supriam as necessidades do capitalismo. Compartilhavam e 

controlavam as relações dos indivíduos com a natureza, principalmente no que dizia respeito à 

produção, foram “naturalizadas as experiências, identidades e relações históricas da 

colonialidade e da distribuição geocultural do poder capitalista mundial” (QUIJANO, 2009, p. 

74). Esse modo de conhecimento eurocêntrico foi denominado racional e associado à 

modernidade. O autor defende que o eurocentrismo não é consequência apenas dos europeus 

capitalistas que estabeleciam o poder naquele momento, mas também dos que foram educados 

a partir deles. 

 A concepção de humanidade dividiu os indivíduos em superiores e inferiores, racionais 

e irracionais, civilizados e primitivos, modernos e tradicionais, como núcleo à colonialidade e 

 

28  Doutrina ou atitude favorável à colonização. [...] Interesse pelo que é colonial. Disponível em: < 

https://www.significados.com.br/?s=colonialismo >. Acesso em: 07 de ago. de 2020. 

https://www.significados.com.br/?s=colonialismo
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modernidade (QUIJANO, 2009). Posteriormente, o Iluminismo contribuiu para que 

acreditassem que “a Europa e os europeus eram o momento e o nível mais avançados no 

caminho linear, unidirecional e contínuo da espécie.” (Idem, Ibdem, p. 75). As circunstâncias 

foram mudando e apenas no século XIX é que a dominação capitalista europeia entra em crise, 

devido a diversos fatores aos quais não iremos nos aprofundar neste trabalho. Porém, é relevante 

apontar o fortalecimento sobre os questionamentos e críticas à hegemonia eurocêntrica, que já 

ocorriam há algum tempo e eram feitas por intelectuais da época. Ainda assim, é necessário 

levar em consideração, que mesmo quando os intelectuais questionaram as relações de poder, 

pensando o processo histórico, a expansão do capitalismo e depois na crise, refletiram com base 

nos ideais socialistas emergentes naquele momento. Tais ideais visavam abolir as diferenças 

relacionadas às classes sociais fortalecidas pelo processo capitalista, pois as influências e 

interferências sofridas por distintos grupos sociais configurava um olhar eurocentrado, não 

poderia ser fiel à realidade dos negros e dos indígenas no Brasil, por exemplo. 

 No Brasil, a abolição da escravatura só ocorre no final do século XIX, em 1888. No 

século XX o mundo passou por diversas modificações estruturais que resultaram nas grandes 

guerras: a Primeira Grande Guerra Mundial (1914 – 1919); a Segunda Grande Guerra Mundial 

(1939 – 1945) e a Guerra Fria (1949-1989, marcada pela queda do muro de Berlim). Os 

acontecimentos demonstram as diversas transformações sociais, econômicas, políticas e 

territoriais daquele momento, muitas devido às consequências da colonialidade, do capitalismo 

e da modernidade. Assim, os avanços tecnológicos possibilitaram o aprimoramento dos meios 

comunicacionais, permitindo maior produção informacional e também maior distribuição, o 

que poderia ter gerado diminuição das desigualdades sociais e culturais. Todavia, devido ao 

domínio dos mesmos que detinham poder anteriormente entre outros setores da sociedade, tal 

dinâmica foi replicada no meio comunicacional, com destaque para a imprensa. 

Dessa maneira, a imprensa também começou a se desenvolver no século XV, 

coincidindo com o início da expansão europeia e contribuindo com a disseminação dos canais 

de comunicação entre as potências europeias e suas colônias, mas não significa que as 

informações chegavam a todos os indivíduos. O autor John Thompson explica na obra A mídia 

e a modernidade (2002), que a globalização se inicia na verdade no século XIX, de maneira 

limitada, mas em meados do século XX toma proporções mais globais devido aos avanços 

tecnológicos citados. Surge o cinema e, posteriormente, o rádio e a televisão que contribuíram 

para, entre outras coisas, o aprimoramento dos meios comunicacionais fazendo a disseminação 

de informação ocorrer de maneira mais rápida e internacionalizada. No entanto, as informações 

só eram compartilhadas com quem e por quem tivesse interesses em comum. 
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Depois de um longo período de soberania europeia, as potências da Europa também 

dominavam os meios de comunicação. A primeira agência de notícias foi criada por um 

empresário rico em Paris, na França (THOMPSON, 2002). Depois de crises e conflitos, e 

havendo a necessidade de se manter no poder, as notícias vinculadas e disseminadas pelos 

veículos de comunicação ficavam a critério dos mesmos homens brancos e ricos que 

dominavam todos os campos da vida em sociedade e, portanto, as informações atendiam aos 

seus interesses pessoais, econômicos e também políticos. O avanço da tecnologia e a 

modernização dos meios de comunicação não colaboraram para que as desigualdades sociais 

fossem reduzidas. Ao contrário, colaboraram para que elas fossem mantidas. Elas influíam na 

maneira como deveria ser o modo de vida das mulheres, dos negros, dos homossexuais, fazendo 

prevalecer os conceitos estabelecidos pelas instituições que detinham o poder. 

 Dessa maneira, o poder eurocêntrico foi predominado pelo conhecimento e pela 

produção de saberes. A maioria das ciências tinham como referência os intelectuais europeus, 

por isso hoje, quando estudamos e ouvimos falar dos grandes nomes da física, biologia, entre 

outras linhas do conhecimento são em sua maioria, nomes europeus. E esse processo foi 

naturalizado, os povos das nações colonizadas acreditavam - ou foram forçados a acreditar - 

que os europeus detinham mais sabedoria, eram mais desenvolvidos, logo, deveriam ser “a” 

referência. Isso se deu não apenas no campo das ciências.  

A Igreja católica também era uma instituição que detinha muito poder e influência, pois 

o catolicismo era a religião predominante na Europa e foi disseminada entre os outros povos. 

Aqui no Brasil, os povos indígenas foram catequizados pelos padres jesuítas e os negros tiveram 

suas crenças demonizadas. Sendo assim, e não tendo mudanças significativas no contexto da 

globalização, as relações sociais foram prevalecidas, estimulando as desigualdades e suas 

consequências, como o racismo. Por isso, consideramos o exposto na obra Racismo recreativo 

(2019), quando Adilson Moreira explica que a convicção da superioridade racial está 

estritamente ligada ao fato do grupo dominante, os brancos, serem referência cultual, estética, 

moral, intelectual, sexual e de classe. O que Moreira define como branquitude “surge então 

como uma propriedade estrutural das práticas sociais, porque determina o funcionamento das 

instituições e também das representações culturais, colocando certos grupos raciais em situação 

de privilégio e outros em condição de subordinação” (2019, p. 57). Para maior compreensão 

sobre os conceitos de branquitude e negritude, vamos apontar o que Moreira defende: 

O que chamaremos de branquitude e de negritude são duas formas de 
identidade historicamente produzidas a partir de alguns fatores 

importantes. A primeira tem origem na hegemonia que a cultura 

europeia passou a ter ao longo dos últimos séculos em função da escala 
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mundial do projeto colonial. [...] À identidade racial branca estão 

associados diversos predicados positivos, como superioridade cultural, 
beleza estética, integridade moral, sucesso econômico e sexualidade 

sadia. [...] A negritude surge a partir da atribuição negativa de 

características morais a traços fenotípicos das populações africanas. 

(2019, p. 42) 
 

 O domínio europeu não foi apenas territorial, mas também cultural e epistemológico. 

Os saberes e conhecimentos dos europeus eram tidos como padrão para as demais colônias, 

para diversos países, isso se deu devido ao processo de colonialidade. Já citamos anteriormente 

que a hierarquização do poder tinha cor, classe social, religião e território, eram os brancos, 

ricos, cristãos e europeus, o domínio do poder estava no que era ou descendia da Europa. 

 Dessa forma, vale destacar que novas formas de identidades foram institucionalizadas e 

se expandiram, principalmente após a derrubada do muro de Berlim que demarcou o início da 

globalização, por isso, é necessário haver consciência que vivemos em um mundo globalizado, 

ou em constante globalização. A modernidade está em transformação. Segundo Hall (2006), “A 

modernidade é inerentemente globalizante” (2006, p. 68) e os efeitos dessas mudanças no 

mundo influenciam a vida dos que nele habitam. Logo, afeta todos os aspectos das vidas dessas 

pessoas, de acordo com suas particularidades. Provavelmente, se a pessoa está em posição de 

privilégio na sociedade os efeitos da globalização vão lhe causar benefícios, já os que estão em 

posição desprivilegiada sentirão os efeitos contrários. A globalização transformou a sociedade, 

houve mudanças referentes à cultura, às identidades e também nas relações de poder. Por isso, 

Bauman (1999) afirma que ela “nada mais é que a extensão totalitária de sua lógica a todos os 

aspectos da vida” (1999, p. 73). O autor aponta como consequência desse acontecimento, a 

dificuldade de que ações coletivas sobre questões sociais fossem efetivas, já que as 

transformações beneficiavam os mais ricos e poderosos, ao mesmo tempo em que não causava 

nenhum impacto positivo na vida dos mais pobres.  Podemos observar os reflexos da soberania 

de alguns em vários aspectos da vida em sociedade. Os homens, brancos, heterossexuais e 

cristãos ainda dominam de maneira expressiva todos os setores da sociedade e influenciam o 

que é transmitido pela mídia. Por isso, ainda encontramos muito conteúdo com valores 

machistas, sexistas, racistas e homofóbicos propagados nas peças publicitárias, nos programas 

de televisão, nas novelas, nas revistas e nos demais meios de comunicação, considerando o 

destaque para o crescimento do universo digital. 

Hoje, a internet facilita a comunicação entre seus usuários através de redes 

sociotécnicas, surgindo em meio ao processo de avanço das tecnologias e do processo de 

globalização do mundo, porém foram necessárias algumas décadas para que o acesso fosse 
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difundido e tomasse a dimensão atual. Na década de 1990, só tinha acesso à internet quem tinha 

um computador, o que não era comum na época, cuja mobilidade não era comum, já que tinha 

alto custo e poucos canais interacionais (como sites, aplicativos, blogs, entre outros) para 

motivar os internautas. Logo, só tinha acesso quem possuísse alto poder aquisitivo ou 

trabalhasse em alguma instituição que disponibilizasse computadores. Ao passar os anos, 

surgiram os computadores portáteis, os notebooks, e os celulares. Assim, as tecnologias e a 

internet ficaram cada vez mais acessíveis. Mesmo com a mudança da conjuntura, a população 

negra brasileira é a parcela que tem menos acesso a esses meios e tecnologias, logo é reflexo 

da desigualdade desencadeada pelo processo histórico brasileiro e a institucionalização do 

racismo. Por exemplo, mesmo sendo um país com a maioria da população de pardos e negros, 

considerando um aumento da presença de mulheres e homens negros em campanhas 

publicitárias, apenas 11% dos protagonistas são negros e 16% das protagonistas são negras29.  

Mesmo assim, as transformações dos últimos 20 (vinte) anos possibilitaram o acesso à 

informação e a possibilidade de criação de conteúdo daqueles que antes eram invisibilizados.  

 

1.2 – A afirmação da identidade da mulher negra como sujeito pós-moderno  

 

Os movimentos sociais foram – e ainda são – importantes no processo de combate ao 

poder hegemônico. O sociólogo Manuel Castells (2013) explica que eles produzem novos 

valores e objetivos transformando as instituições da sociedade, criando novas normas para 

organizar a vida social, “os movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se, em 

primeiro lugar, mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos que 

detêm o poder institucional” (p. 14). 

O surgimento dos movimentos sociais ocorreu na década de 1960 e naquele momento o 

movimento feminista iniciava sua segunda onda e foi determinante para várias mulheres que 

reivindicavam maior autonomia em suas vidas. O movimento negro também surgiu 

reivindicando direitos raciais e combatendo o racismo. Ambos foram muito importantes para o 

surgimento da terceira onda feminista, na década de 1990. No livro Quem tem medo do 

feminismo negro? (2018), a filósofa Djamila Ribeiro aponta as principais motivações dos três 

momentos de ascensão do movimento feminista e explica que a terceira onda foi alavancada 

 

29 JORNAL NACIONAL. 2018. Pesquisa mostra aumento da presença de mulheres e negros em 

campanhas publicitárias. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/pesquisa-

mostra-aumento-da-presenca-de-mulheres-e-negros-em-campanhas-publicitarias.ghtml>. Acesso em: 07 de ago. 

de 2020. 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/pesquisa-mostra-aumento-da-presenca-de-mulheres-e-negros-em-campanhas-publicitarias.ghtml
https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/pesquisa-mostra-aumento-da-presenca-de-mulheres-e-negros-em-campanhas-publicitarias.ghtml
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pela filósofa estadunidense Judith Butler ao discutir os paradigmas nos períodos anteriores. As 

críticas das feministas da terceira onda “vê no sentido de mostrar que o discurso universal é 

excludente, porque as mulheres são oprimidas de modos diferentes, tornando necessário discutir 

gênero com recorte de classe e raça, levando em conta as especificidades de cada uma” (Idem, 

Ibdem, p. 45). Logo, surgem organizações e diversos coletivos, várias intelectuais negras 

começaram a ser reconhecidas pelas escritas sobre suas vivências e as especificidades de ser 

mulher negra, ocorrendo também a criação de revistas voltadas as pautas dos sujeitos negros e, 

mais especificamente, sobre as mulheres negras (Idem, Ibdem). A consolidação da terceira onda 

feminista acontece juntamente às transformações da sociedade moderna, quando as tecnologias 

digitais estavam sendo aprimoradas. O acesso era limitado, porém estava ocorrendo.  

A escritora e ativista estadunidense Audre Lorde (1983 apud 2019) afirmava que entre 

as mulheres lésbicas ela era negra e entre as mulheres negras ela era lésbica, problematizando 

que não existe uma hierarquia de opressão, existem milhares – talvez milhões – de homens gays 

e mulheres negras que são negros, então “enquanto estivermos divididos por causa de nossas 

identidades particulares, não temos como estar juntos em ações políticas efetivas” (1983 apud 

2019, p. 236).   

É importante evidenciar que o conceito de identidade ainda é complexo, ainda é pouco 

desenvolvido e compreendido pelas ciências sociais (HALL, 2006). Porém, iremos nos 

fundamentar na obra de Stuart Hall (2006) para pensarmos sobre as distintas compreensões de 

identidade dos sujeitos ao longo da modernidade e, por fim, compreendermos os impactos na 

vida das mulheres negras. O autor apresenta três concepções de identidades: o sujeito do 

Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O primeiro era um indivíduo 

centrado e unificado, que nascia e desenvolvia sua identidade permanecendo idêntico por toda 

a vida. O segundo tem sua identidade definida na interação entre o eu e a sociedade, refletindo 

a complexidade do mundo moderno. Já o terceiro é o sujeito que não possui uma identidade 

fixa, essencial ou permanente, pois resulta das transformações do mundo moderno (Idem, 

Ibdem). Ou seja, é o sujeito que pode ser representado por mulheres negras, levando em 

consideração não apenas a raça, mas outras características pertencentes ao indivíduo como um 

todo. Em linhas gerais, cada uma com suas particularidades, que podem ser diversas, por 

exemplo: a Nátaly Neri não tem filhos, é pansexual, magra e de origem pobre; a Preta Gil é avó, 

bissexual, gorda e rica; a Talíria Petrone é mãe, heterossexual, magra e favelada. Por mais que 

as três sejam mulheres negras, elas possuem outras identidades particulares que as formam 

como indivíduos. Portanto, são mulheres negras com diversas formas de representação e 

pertencimento.  
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Anteriormente citamos que cada movimento social representava a identidade social dos 

membros inseridos naquele meio, podendo assim, um mesmo indivíduo possuir mais de uma 

identidade, já que uma pessoa poderia ser mulher, negra e homossexual, por exemplo. Logo, 

essa mulher pertenceria a uma identidade de gênero, uma racial e outra sexual, fazendo parte 

de diversas identidades culturais da sociedade, que entendemos por “aqueles aspectos de nossas 

identidades que surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 2006, p. 8), logo, tudo que aprendemos ou 

vivenciamos e que integram nossa formação identitária.  

É entendido que, naquele momento, o movimento feminista universalizava o “ser 

mulher” e não atendia às demandas específicas das mulheres negras que precisavam combater 

o racismo e desigualdades relacionadas à classe social, estando a segunda diretamente ligada à 

primeira. Da mesma maneira, o movimento negro não atendia as demandas das mulheres 

inseridas nele, pois universalizava o ser negro como um sujeito único, o homem negro, logo 

não combatia o machismo, nem o sexismo. Por isso, o feminismo negro foi importante para 

consolidação da identidade da mulher negra, mas Ribeiro (2018) explica que “o feminismo 

negro não é uma luta meramente identitária, até porque branquitude e masculinidade também 

são identidades. Pensar feminismos negros é pensar projetos democráticos” (2018, p. 7). Nesse 

sentido, as mulheres negras não queriam mais ser invisibilizadas e não podiam mais ser 

silenciadas. 

Os indivíduos usam a linguagem para dar sentido às coisas, onde o significado é 

produzido e trocado. O sentido que damos às coisas, pessoas e lugares “nos permite cultivar a 

noção de nossa própria identidade [...] se relaciona a questões como a cultura é usada para 

restringir ou manter a identidade dentro do grupo e sobre a diferença entre grupos” (2016, p. 

21), é o que explica Stuart Hall na obra Cultura e representação (2016). A cultura é um dos 

conceitos mais complexos das ciências sociais e humanas, mas pode ser entendida como a “alta 

cultura” de uma época (definição tradicional), a “cultura popular” ou “cultura de massa” 

(definição moderna), “modo de vida” de um povo, de uma comunidade, de uma nação ou de 

um grupo social (definição antropológica) ou “valores compartilhados” de um grupo ou de uma 

sociedade (definição sociológica). A cultura corresponde à produção e compartilhamento de 

significados entre os membros de um grupo ou sociedade (HALL, 2016). Logo, os “membros 

da mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens e ideias que lhes permitem 

sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de forma semelhante. Devem compartilhar, em 

um sentido mais geral, os mesmos ‘códigos culturais’” (Idem, Ibdem, p. 23). Partindo de outro 

ponto de vista, o conceito de cultura pode parecer amplo se for considerado seu sentido próprio, 
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histórico, é o que aponta o sociólogo francês Edgar Morin no livro Cultura de Massas no Século 

XX (2009). O autor explica que ela “desenvolve, domestica certas virtualidades humanas, mas 

inibe ou proíbe outras” (2009, p. 14). Algumas situações são universais, enquanto outras se 

diferenciam. Por um lado, ela pode ser definida em relação à qualidades humanas do ser 

biológico, enquanto em outras são particulares e condizem com a época e a sociedade vivida.  

(...) uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, 

mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, 

estruturam os instintos, orientam emoções. Esta penetração se efetua 
segundo trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos 

símbolos, mitos e imagens da cultura como nas personalidades míticas 

ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). 

Uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos 
de apoio práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser semirreal, semi-

imaginário, que cada um secreta no interior de si (sua alma), o ser 

semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si e no 
qual se envolve (sua personalidade). (MORIN, 2009, p. 15) 

 

Logo, os membros inseridos em uma mesma cultura interpretam o mundo de maneiras 

semelhantes, podendo se expressar de modo com que uns compreendam aos outros quando 

exprimem seus pensamentos e sentimentos. Eles precisam dar sentido as coisas de maneiras 

semelhantes para pertencerem à mesma cultura (HALL, 2016). Hall (2016, p. 21) explica que 

“nós damos significados a objetos, pessoas e eventos por meio de paradigmas de interpretações 

que levamos a eles. Em parte, damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos ou as 

integramos em nossas práticas cotidianas”. Sendo assim, é possível apontar que negros foram 

escravizados uma vez que os brancos europeus entendiam que pessoas de pele escura poderiam 

ou deveriam servir às pessoas de pele clara, sendo representados como escravos, cujo sentido 

foi naturalizado, uma vez que a elite branca passou  a pensar no indivíduo negro dessa maneira, 

reproduzindo e criando um sentimento de superioridade. O jamaicano Stuart Hall (2016) 

explica que “nós concedemos sentido às coisas pela maneira como as representamos”.  

Dessa maneira, a linguagem que está associada ao conceito de representação, opera 

como “sistema representacional”. Os nomes dados a cada pessoa, objeto ou lugar também faz 

parte da maneira como nós encontramos para nos comunicar de maneira em que um 

compreenda ao outro. Não podemos, por exemplo, decidir que vamos nos referir ao indivíduo 

“mulher” com outra palavra esperando que outras pessoas nos compreendam. Os códigos 

linguísticos são criados dentro de cada cultura e somos ensinados desde crianças quais são e 

assim, aprendemos a nos comunicar com os outros indivíduos. Porém, isso não impede que em 

algum momento os códigos (ou signos) não possam ser alterados (HALL, 2016). Existem 

algumas palavras e expressões do vocabulário brasileiro, por exemplo, que estão sendo 
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questionadas por militantes do movimento negro e do movimento feminista negro, como 

denegrir, mulata30 e criado-mudo31. Os significados das palavras “esclarecer” e “denegrir” 

podem ser repensados quanto aos seus significados e questionadas até mesmo sobre a 

necessidade de serem utilizadas. São termos que, do ponto de vista desse projeto político, 

carregam significações racistas. “Esclarecer” é uma palavra com viés positivo, quer dizer tornar 

claro, iluminar; tornar compreensível, elucidar, enquanto “denegrir” se refere ao que é negativo, 

significa obscurecer, diminuir a pureza, o valor; manchar. Logo, algumas pessoas acreditam 

que deveríamos tirar essas e outras palavras com mesma conotação do nosso vocabulário, pois 

podem referenciar conceitos racistas. O que é claro, iluminado, é bom e o que é escuro, 

sombreado, é ruim. As mudanças podem não ocorrer de imediato, ou seja, as transformações. 

só vão ocorrer a partir da tomada de consciência e das pessoas que forem deixando de usar para 

se referir ao que elas significam hoje, passando a utilizar outras palavras, dando outro signo ao 

que ela representa. E a nova significação tende a se consolidar ao longo do seu percurso 

histórico, a exemplo do sujeito pós-moderno.   

O sujeito pós-moderno não é definido biologicamente, é definido historicamente 

(HALL, 2006). A identidade cultural dos negros brasileiros foi moldada através do processo 

histórico de hegemonia europeia no Brasil, que deslocou seus ascendentes das nações 

originárias para realocá-los em outro território. Logo, foram privados de suas identidades 

nacionais, sendo ressignificada em outras. Através dessas vivências violentas negros foram 

forçados a acreditar que representavam dentro da sociedade brasileira um lugar de inferioridade 

e as mulheres negras de inferioridade a todos os outros indivíduos por serem mulheres e negras. 

A filósofa francesa, feminista, Simone de Beauvoir defendia que a mulher não é pensada a partir 

de si, mas em comparação ao homem e por isso era “o Outro”: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 

seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 

 

30  “O substantivo vem de “mula”, animal derivado do cruzamento de um burro com uma égua. Era como 

as filhas bastardas de homens brancos, geralmente Senhores do Engenho, com mulheres negras, geralmente 

escravas, eram chamadas. Sobretudo, é um termo racista”. Disponível em: < https://www.geledes.org.br/13-

palavras-e-expressoes-da-lingua-portuguesa-para-nao-usar-mais/>. Acesso em: 27 de jul. de 2020. 

31  “O termo usado para nomear o móvel que fica ao lado da cama surgiu de uma das tarefas que os 

escravos eram obrigados a realizar: segurar objetos para os seus senhores. Por serem proibidos de falar e 

conversar, eram chamados de mudos. Substitua urgentemente por mesinha de cabeceira”. Disponível em: < 

https://www.geledes.org.br/13-palavras-e-expressoes-da-lingua-portuguesa-para-nao-usar-mais/>. Acesso em: 27 

de jul. de 2020. 

https://www.geledes.org.br/13-palavras-e-expressoes-da-lingua-portuguesa-para-nao-usar-mais/
https://www.geledes.org.br/13-palavras-e-expressoes-da-lingua-portuguesa-para-nao-usar-mais/
https://www.geledes.org.br/13-palavras-e-expressoes-da-lingua-portuguesa-para-nao-usar-mais/
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Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um 

Outro. (BEAUVOIR, 1967, p. 9).  
 

Os homens mantinham uma relação de submissão e dominação em relação às mulheres, 

segundo Beauvoir. Todavia, Grada Kilomba defendia que então a mulher negra era “o Outro 

do Outro”, já que estão em contradição à masculinidade e à branquitude (RIBEIRO, 2019). A 

representação do sujeito branco, da branquitude é diferente da representação do sujeito negro, 

da negritude, e isso está diretamente ligado à hierarquização de poder do povo branco em 

relação aos demais.  

 Foi apenas com o início da globalização e suas consequências que as mulheres negras 

começaram a desconstruir a identidade que lhes foi imposta e começaram a ressignificar sua 

própria história, sendo fortalecida pelos movimentos sociais. Portanto, “a identidade torna-se 

uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 

2006, p. 12 apud HALL, 1987).  

Sendo assim, a globalização também teve como consequência o deslocamento das 

identidades nacionais, como afirma Stuart Hall (2006). Portanto, são processos atuantes em 

escala global, que “atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço-tempo tornando o mundo, em realidade e em 

experiência, mais interconectado” (MCGREW, 1992 apud HALL, 2006, p. 67). Hoje, é 

possível evidenciar a afirmação observando as trocas e as descobertas de origens particulares à 

identidade de cada indivíduo e não mais a que lhe foi imposta, já que mesmo sabendo que os 

efeitos da globalização eram evidentes desde a década de setenta do século passado, a 

autonomia e propriedade sobre integrações sociais eram limitadas e restritas a soberanias. O 

conhecimento gerado, as informações compartilhadas e o modo de vida a ser seguido eram 

pautados por quem estava no poder, no topo da escala global. Sendo assim, se há algumas 

décadas as referências de uma nação inteira eram impostas por quem tinha domínio das 

estruturas que movem o país, sendo uma delas a mídia, hoje os meios digitais possibilitam quem 

não tem a oportunidade de integrar os meios externos, a se posicionar através da internet, 

alcançando não apenas uma esfera local como tendo a possibilidade de chegar ao global. O 

cidadão comum passa a ter a oportunidade de expor conquistas e reivindicar direitos, também 

podem explorar o passado, ao mesmo tempo que podem estar atentas ao presente e vislumbrar 

o futuro. 

 Há algumas décadas não era assim, já que “a maioria das nações consiste de culturas 

separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista violenta – isto é, pela 
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supressão forçada da diferença cultural” (HALL, 2006, p. 59). Hoje, assistimos mulheres negras 

falarem sobre o orgulho que sentem da cor da sua pele, vemos meninas assumindo os cabelos 

crespos e cacheados, porque têm referências em destaque que as representam na mídia, outras 

meninas assumem seu cabelo como são e não mais como há pouco tempo atrás era imposto a 

ser. Mulheres negras como a influenciadora digital Rayza Nicácio (@rayzanicacio), a 

apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo, Maju Coutinho (@majucoutinhoreal) e a atriz 

Taís Araújo (@taisdeverdade) são algumas dessas referências midiáticas.  

Pensando nos sujeitos identificados por Hall (2006), podemos dizer que a mulher negra 

escravizada por três séculos tinha realmente uma identidade unificada, já que ela representava 

para os brancos uma pessoa inferior, onde o único sentido para ela era servir sem ganhar, nem 

almejar nada por isso. As mulheres negras do período pós-escravagista continuavam a serem 

retratadas como inferiores, porém, podiam trocar conhecimentos e experiências e talvez por 

isso tenham conseguido conquistar um espaço onde pudessem produzir conhecimento, para que 

então hoje, como sujeito pós-moderno ela esteja falando sobre racismo, silenciamento, sexismo, 

empoderamento, visibilidade e representatividade, entre outros assuntos. 

 

1.3 – A reordenação social no cotidiano da mulher negra no mundo globalizado através 

do conhecimento  

 

Uma das consequências do processo histórico brasileiro para os negros é a desigualdade 

social, que está interligada e estereotipada pelo racismo, que Moreira (2019) explica ter 

significados diversificados colaborando com a compreensão de suas várias dimensões. 

Determinadas teorias sobre o assunto enfatizam seu caráter interpessoal, algumas o seu aspecto 

cultural e outras, ainda, sua dimensão institucional. O autor afirma que a noção de raça passa 

pelo mesmo problema, “muitos a definem como uma realidade biológica, enquanto outros 

afirmam que ela não pode ser um critério válido de classificação dos seres humanos porque não 

tem validade científica” (2019, p. 39), porém, alguns descrevem que a raça é uma construção 

social variante ao longo do tempo, permitindo a criação e transformação de identidades raciais. 

Portanto, a racialização construiria e diferenciaria os indivíduos, tendo um objetivo específico: 

[...] a raça é uma marca que representa as relações de poder presentes 

em dada sociedade. Não há, portanto, brancos e negros, mas sim 

mecanismos de atribuição de sentido a traços fenotípicos para que a 
dominação de um grupo sobre outro possa ser legitimada. Assim, 

devemos entender a raça como uma construção social que procura 

validar projetos de dominação baseados na hierarquização entre grupos 
com características físicas distintas. (MOREIRA, 2019, p. 41) 



44 
 

 

Outro conceito relevante apontado por Adilson Moreira (2019) relacionado ao racismo 

é o de “microagressões”. Considerando que vivemos em uma sociedade onde intolerância racial 

é legalmente e moralmente condenada, as pessoas demonstram seu preconceito racial de 

maneira disfarçada tentando não sofrer as consequências sobre esses atos, sendo assim, em 

diversos momentos são verbalizados disfarçados de piadas. Assim, propagam estereótipos 

vinculados aos negros manifestando expressões verbais, representações culturais e reações 

físicas que demonstram seu desprezo às minorias raciais. De acordo com Moreira, alguns 

autores apontam essas microagressões definidas como microassaltos, “que expressa atitudes de 

desprezo ou de agressividade de uma pessoa em relação a outra em função de seu pertencimento 

social do outro” (2019, p. 52). Os microinsultos “são formas de comunicação que demonstram 

de maneira expressa ou encoberta uma ausência de sensibilidade à experiência, à tradição ou à 

identidade cultural de uma pessoa ou um grupo de pessoas” (Idem, p. 53) e as 

microinvalidações, “quando sujeitos deixam de atribuir relevância às experiências, aos 

pensamentos e aos interesses de um membro específico de uma minoria” (Idem, p. 53). Os três 

tipos de microagressões citadas estão associadas a sentimentos de menosprezo, sensação de 

superioridade e insensibilidade gerada por uma cultura que é extremamente racista, onde os 

indivíduos desconhecem do próprio processo histórico, excluindo pessoas pertencentes a 

minorias raciais, desrespeitando sua identidade cultural e invalidando seus sentimentos. Se a 

existência de tais agressões é ruim, mais prejudicial para a humanidade é a sua naturalização na 

estrutura social. Vale retomar como tudo começou e se naturalizou aqui. 

O período da escravidão no Brasil terminou no final do século XIX, em plena Revolução 

Industrial. Os senhores de engenho optaram então, por trazerem europeus de países que estavam 

passando por crise para trabalharem nas lavouras, com direito a salário, pedaços de terra e 

outros benefícios aos que estabelecessem a vida em terras brasileiras, constituindo suas 

famílias. Sendo assim, mesmo os brancos mais pobres ainda tinham privilégio por serem 

brancos. O professor Otair Fernandes (2012)32, ressalta que  

A questão da escravidão é uma marca histórica. Durante esse período, 
os negros não tinham nem a condição de humanidade. E, pós-abolição, 

não houve nenhum projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. 

Mesmo depois de libertos, os negros ficaram à própria sorte. Então, o 
Brasil vai se estruturar sobre aquilo que chamamos de racismo 

institucional (IBGE, 2018) 

 

32 
 Disponível em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade>. Acesso em: 27 de jul. de 2020. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade
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 A população negra não possuía terras nem trabalho e sem dominar alguma área de 

conhecimento que os pusessem no mercado de trabalho, muitos começaram a ocupar os morros 

dos centros urbanos, já que eram terras as quais os brancos não queriam se apropriar. Djamila 

Ribeiro (2018) afirma que “para população negra não se criou mecanismos de inclusão. Das 

senzalas fomos para favela”. Há pouco mais de um século, a sociedade brasileira passou a ser 

desenvolvida e suas relações sociais foram constituídas a partir da divisão da população, entre 

os que eram superiores ou inferiores, delimitação extremamente racista.  

Mulheres negras eram o grupo mais desvalorizado, então para se estabelecerem como 

pertencentes aquela cultura, pessoas que pudessem vislumbrar um futuro digno, elas 

precisavam conhecer a própria história e se identificar pertencente as suas próprias identidades, 

e não as que são impostas a elas, fazendo com que fossem representadas como subalternas. 

Nesse sentido, Djamila Ribeiro (2019) fala sobre a necessidade de emancipação das mulheres 

negras para que possam se expressar e lutar por melhores condições. O feminismo negro 

brasileiro se fortalece nos anos 1980 (Idem, Ibdem), quando as integrantes do movimento 

passam a defender que o feminismo não deveria ser universalizado, por não abranger todas as 

mulheres com suas respectivas especificidades, o movimento deveria ser interseccional e 

considerar as lutas contra o racismo e sexismo, por exemplo. O conceito de interseccionalidade 

já era utilizado por várias militantes, mas foi em 1989 que Kimberlé Crenshaw fez uma análise 

interseccional em sua tese de doutorado, onde afirmou que: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 

capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 

dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma 

pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam 

as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras 

(CRENSHAW, 1989 apud. RIBEIRO, 2018, p. 123).  
 

Podemos refletir sobre o domínio sofrido por mulheres negras e a hierarquização dos 

saberes desde o discurso da abolicionista negra Sojouner Truth, no início desse capítulo. 

Naquele momento, os EUA tinham abolido a escravatura há pouco tempo – aqui, o Brasil ainda 

era um país escravagista – e mesmo em um momento muito delicado para as mulheres negras, 

elas já estavam se expressando, mesmo quando não eram ouvidas. Os indivíduos as 

desprezavam, os manifestos não ressoavam, mas elas já discursavam sobre assuntos referentes 

às suas vivências e ao racismo enfrentado pela população negra que não era de interesse dos 

brancos dialogarem, tampouco relevante para o movimento de mulheres. As intelectuais negras 

já produzem conteúdo reclamando sobre o modelo dominante estabelecido na sociedade há 
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muito tempo. De acordo com Ribeiro (2019), a pensadora e feminista negra Lélia Gonzales já 

criticava a hierarquização de saberes ao dizer que era produto de uma classificação racial da 

população. Ela queria dizer que quem sempre teve o privilégio social, possuía também o 

privilégio epistêmico, logo, mesmo quando elas se expressavam e produziam discursos eram 

desvalorizadas, já que o modelo valorizado universalmente é branco. A valorização da 

intelectualidade de mulheres negras se tornou relevante, nesse sentido. Porque foi dessa maneira 

que começaram a conquistar o espaço para se expressarem, serem vistas, ouvidas, almejando 

se empoderar. Podermos conhecer seus pensamentos, suas ideias, ouvirmos falarem sobre suas 

vivências é importante e também extraordinário. A intelectualidade do negro não era explorada, 

eram poucos os acadêmicos conhecidos e respeitados, sequer compunham as bibliografias dos 

cursos e processos seletivos. Hoje, tem sido extremamente relevante que não apenas as 

mulheres negras tenham acesso ao conhecimento, como também nomes importantes para o 

movimento feminista negro sejam reconhecidos depois de anos de apagamento. 

Nesse sentido, o conceito de vida cotidiana de Agnes Heller, afirma que a “história é a 

substância da sociedade” (2000, p. 2), sendo as mulheres negras participantes do processo 

histórico, elas também podem ser consideradas construtoras e transmissoras da estrutura social 

em que vivem. São mulheres com adjetivos, costumes e vivências cotidianas aos quais 

discursam em suas obras, onde determinadas pessoas se identificam levando a confirmar que 

“a vida cotidiana é a vida de todo homem” (HELLER, 2000, p. 17). Por isso, procurando 

compreender a trajetória de vida das mulheres negras referenciadas por elas e até mesmo ao 

contarem suas próprias histórias, podemos compreender a de outras pessoas já que o indivíduo 

“é produto e expressão de suas relações sociais” (Id. ibid, p.21), não apenas como indivíduo 

isolado, mas compreendido e integrado levando ao entendimento de uma consciência coletiva. 

Heller (2000) diz que “a substância não contém apenas o essencial, mas também a continuidade 

de toda a heterogênea estrutura social, a continuidade dos valores. Por conseguinte, a substância 

da sociedade só pode ser a própria história”. (p. 2-3)  

O fato de Sojourner Truth ter discursado no final do século XIX sobre ser uma mulher 

tanto quanto as mulheres brancas, ou de uma autora falar da sua experiência de vida como 

mulher negra ao introduzir seu livro que fala sobre feminismo negro, ou até mesmo uma jovem 

influenciadora digital expressar para milhares de seguidores, em pleno século XXI, sobre suas 

vivências cotidianas como mulher negra  - entre outras –  significa que elas estão discursando 

sobre como as questões que envolvem a negritude não vão mudar o passado, mas podem 

contribuir para as mudanças que poderão ocorrer, já que “o que se altera não é o tempo, mas o 

ritmo da alteração das estruturas sociais” (HELLER, 2000, p. 3). 
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 Seguindo nessa direção, a globalização se estabelece com o surgimento das novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTIC) que permitiram maior número de trocas de 

informação e interação, mas não para todos. Quando surgiu, parte significativa das mulheres 

negras não tinham visibilidade, não tinham acesso aos variados tipos de dados informativos, 

muito menos possibilidade de produzir conteúdo. Logo, os processos de globalização também 

privaram-nas considerando não só a dificuldade de acesso, por parte delas, mas também por 

uma expressiva parte da população. Porém, atentando para o fato de que elas faziam parte da 

classe social mais afetada, seriam as últimas a terem acesso aos benefícios da globalização. No 

que tange esse ponto de vista, o sociólogo Zygmunt Bauman dizia que “ser local num mundo 

globalizado é sinal de privação e degradação social” (1999, p. 8), sendo assim, as mulheres 

negras tinham e têm representação local tanto territorialmente como epistemologicamente  

A ascensão do negro por meio da mídia tradicional, como a televisa e nas mídias digitais, 

foi lento. As produções de intelectuais negros, os filósofos, sociólogos têm importância 

expressiva. Há décadas, feministas negras já defendiam que o silêncio não iria as proteger, pois 

precisavam falar. O ato de falar sobre as injustiças cometidas aos negros ao longo do processo 

histórico brasileiro – e mundial – não era comum nem fácil. O racismo, assim como o 

machismo, são temas complexo de serem explorados mesmo hoje em dia. Por isso, esses 

discursos foram introduzidos gradativamente nas conversas cotidianas entre os brasileiros. Foi 

– e ainda está sendo – um processo que, a partir das casas, das ruas, das Universidades foi sendo 

inserido gradativamente na mídia de massa. A internet e, posteriormente, a viabilidade de estar 

conectado por meio dela proporcionou que tais assuntos fossem pautados e debatidos de 

maneira mais urgente, colaborando e fortalecendo os movimentos sociais. As mulheres negras 

estão se fortalecendo e se empoderando – também – em decorrência do acesso ao conhecimento 

e, também, das transformações geradas pelo acesso à internet. Sendo assim, podemos levar em 

consideração o esclarecido no livro O que é empoderamento? de Joice Berth, 

O termo empoderamento se refere a uma gama de atividades, de 

assertividade individual até a resistência, protesto e mobilização 

coletivas, que questionam as bases das relações de poder. No caso de 
indivíduos e grupos cujo acesso aos recursos e poder são determinados 

por classe, casta, etnicidade e gênero, o empoderamento começa 

quando eles não apenas reconhecem as forças sistêmicas que os 
oprimem, como também atuam no sentido de mudar as relações de 

poder existentes. Portanto, o empoderamento é um processo dirigido 

para a transformação da natureza e direção das forças sistêmicas que 
marginalizam as mulheres e outros setores excluídos em determinados 

contextos (2018, p. 16). 

 



48 
 

Empoderamento é um termo com variações de significados, mesmo que apontem para 

conceitos aproximados. Em outro momento vimos que é importante um indivíduo estar inserido 

em um coletivo empoderado para que possa alcançar o empoderamento individual. Mas uma 

pessoa não pode empoderar a outra, nem grupos uns aos outros, como explica Patricia Hill 

Collins no texto Pensamento feminista negro: o poder da autodefinição (2013) quando diz que 

“outras mulheres negras podem ajudar uma mulher negra nessa jornada rumo ao 

empoderamento pessoal, mas a responsabilidade última sobre as autodefinições a 

autoavaliações está dentro da própria mulher como indivíduo” (COLLINS, 2013 apud 

HOLLANDA, 2019, p. 301), o que se relaciona com a Teoria da Conscientização, de Paulo 

Freire, apontada por Joice Berth,  

Freire não acredita que é necessário dar ferramentas para que grupos 
oprimidos se empoderem, em vez disso, acreditava que os próprios grupos que 

foram subalternizados deveriam empoderar a si próprios, processo esse que se 

inicia com a consciência crítica da realidade aliada a uma prática 
transformadora (BERTH, 2018, p. 27).  

 

As mulheres negras podem se empoderar inseridas em um grupo, mas a conquista é 

particular a cada indivíduo, levando em consideração que devem se autodefinir e se autoavaliar 

para que sejam realmente empoderadas, é um processo. Levando em consideração que o 

conceito de empoderamento foi adaptado do termo em inglês, empowerment, referente à uma 

prática que surgiu do movimento feminista, consistindo em tomar consciência sobre si, então 

“o empoderamento quer dizer tomar o poder sobre a sua própria vida, valorizando suas 

potencialidades e capacidades, em busca de uma vida melhor” (NEUMAN, 2015, p. 119), é a 

busca particular por autonomia. 

Diante disso, discursaremos sobre a representação das mulheres negras inseridas na 

plataforma do Instagram, evidenciando a importância das apropriações nesse espaço ao 

proporcionar maior autonomia comunicacional, se tornando potencial canal de 

empoderamentos negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

2 – REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NEGRAS ATRAVÉS DO INSTAGRAM 

 

O Instagram tem sido apropriado por mulheres negras promovendo a 

representatividade, dispondo espaço importante de discursos midiáticos ao fornecer lugar de 

fala, gerando visibilidade e empoderamento às protagonistas. Sendo assim, analisaremos as 

narrativas dos discursos no feed da influenciadora digital Nátaly Neri, da Deputada Federal 

Talíria Petrone e da artista Preta Gil. 

Fundamentaremos a análise apoiado em obras da filósofa Djamila Ribeiro, da arquiteta 

e urbanista Joice Berth, dos sociólogos Stuart Hall, Zygmunt Bauman e Manuel Castells. 

 

2.1– Lugar de fala, importância dos discursos midiáticos para as mulheres negras 

 

O surgimento dos movimentos sociais em meados do século XX, o emergir da internet 

e os avanços tecnológicos, contribuíram para o que veio a ser chamado de globalização e a 

consequência desses acontecimentos nos trazem ao cenário atual, na primeira parte do século 

XXI. Na perspectiva do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1999), a 

globalização é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível; é 

também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma 
maneira. Estamos todos sendo “globalizados" – e isso significa basicamente o 

mesmo para todos (1999, p. 7).  

 

 Os fatores sociais, políticos e econômicos que cercam cada indivíduo, grupo ou 

comunidade, vão influenciar nas suas consequências devido às particularidades dos sujeitos 

sociais. Por isso, o sociólogo também afirma que assim como a globalização une, ela divide, 

pois ao mesmo tempo em que várias dimensões da sociedade entram em fluxo, se estabelece 

um processo de fixação no espaço (BAUMAN, 1999). Logo, “o que para alguns parece 

globalização, para outros significa localização; o que para alguns é sinalização de liberdade, 

para muitos outros é um destino indesejado e cruel” (Idem, ibidem, p. 8). Os indivíduos 

pertencentes à classe dominante da sociedade (os homens, brancos, ricos) se beneficiaram ainda 

mais com o advento da globalização, pois seus efeitos fizeram com que essa parte minoritária 

se posicionasse de maneira ainda mais evidente, enquanto que a maioria à margem da 

sociedade, as mulheres, negros e pobres, ficassem mais isolados, sendo ainda mais 

invisibilizados.  

Porém, como citado anteriormente, no momento em que a globalização interfere na vida 

cotidiana de todos, de maneira global, vários outros acontecimentos ocorrem e se espalham pelo 

mundo. Os movimentos sociais surgem e se fortalecem nos anos 60 e de acordo com Stuart Hall 
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(2006), “cada movimento apelava para a identidade social de seus sustentadores” (p. 45), logo, 

o movimento feminista apelou às mulheres assim como as lutas raciais apelaram aos negros, 

entre outros ativismos pautados aquela época. E as especificidades constituem “o nascimento 

histórico do que veio a ser conhecido como a política de identidade – uma identidade para cada 

movimento” (Idem, ibidem, p. 45). Foi então na junção do fortalecimento de dois momentos 

históricos ocorridos no século XX, a Revolução Cultural e a globalização, que houve a 

reordenação da vida cotidiana das mulheres negras.   

 Anteriormente, ocorreu o início de outro movimento que mais tarde colaboraria para 

iniciativa das mulheres negras. O feminismo surgiu no final do século XIX, na época 

denominado como 'movimento de mulheres', articulado por burguesas europeias e 

estadunidenses. De acordo com Marlise Matos,   

o feminismo ocidental, como movimento social e político, se disseminou pelo 
mundo e foi construído historicamente de forma plural, incorporando distintos 

matizes ideológicos e normativos e abrangendo uma perspectiva 

simultaneamente local e global (2015, p. 150).  

 

 As mulheres reivindicaram a liberdade feminina, a liberação do seu corpo e dos seus 

pensamentos, sendo esse momento denominado hoje como a segunda onda do feminismo, tendo 

sido conduzido majoritariamente por mulheres intelectuais brancas. Foi um momento 

importante para todas as mulheres, independentemente de classe e raça, todavia, as pautas não 

foram suficientes para as contestações das mulheres negras. Sendo assim, apenas na terceira 

onda do feminismo, na década de 1990, as contestações das mulheres negras começaram a ser 

pautadas, em função do que se iniciou na década de 1960, com a Revolução Cultural. Hoje, 

podemos afirmar que não existe apenas um feminismo, mas muitos, inclusivos das 

particularidades de distintos femininos e suas demandas. 

 As mulheres negras começaram a conquistar algum espaço um século depois do 

surgimento de um movimento que, a princípio, era de mulheres e que logo deveria abranger as 

necessidades de todas. Ainda assim, sofreram muita resistência, mesmo que não fossem 

novidade as suas reivindicações. A filósofa Djamila Ribeiro cita no livro Lugar de Fala (2019), 

o discurso conhecido como "E eu não sou mulher?”, de Sojouner Truth, que foi uma 

abolicionista afro-americana, escritora e ativista dos direitos das mulheres. 

Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa 

deve estar fora da ordem. Penso que espremidos entre os negros do sul 

e as mulheres do norte, todos eles falando sobre direitos, os homens 
brancos, muito em breve, ficarão em apuros. Mas em torno de que é 

toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as 

mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando 
atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores 
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lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por 

cima da lama ou me cede o melhor lugar! E eu não sou mulher? Olhem 
para mim! Olhem para o meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha 

nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou uma 

mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem - 

quando tinha o que comer - e também aguentei as chicotadas! E não sou 
uma mulher? (RIBEIRO, 2019, p. 19-20). 

 

Nesse primeiro momento, podemos observar a partir da fala de Sojouner Truth a 

sujeição da mulher negra não apenas por conta da sua condição social, como escrava. As 

mulheres eram desprivilegiadas em diversos segmentos da vida social, porém o fato de não ser 

branca a impedia de receber o mínimo de respeito e cordialidade vinda dos homens detentores 

do poder. 

Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando 

manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E 

não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na 

cabeça, como é mesmo que chamam? (uma pessoa da plateia murmura: 
"intelecto"). É isto aí, meu bem. O que é que isto tem a ver com os 

direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não 

está cheia nem pela metade e se sua caneca está quase toda cheia, não 
seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então 

aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter 

tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher! Mas de 

onde é que vem seu Cristo? De onde é que Cristo veio? De Deus e de 
uma mulher! O homem não teve nada a ver com Ele. Se a primeira 

mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o 

mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres, juntas, 
conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para 

cima! E agora elas estão pedindo para fazer isto. É melhor que os 

homens não se metam. Obrigada por me ouvir e agora a velha Sojourner 
não tem muito mais coisas para dizer. (Idem, Ibidem) 

 

 Sojouner Truth participou da Convenção dos Direitos da Mulher em 1851, que 

aconteceu em uma cidade de Ohio, nos Estados Unidos da América (EUA). Ela questionava o 

cavalheirismo e generosidade masculina restrita as mulheres brancas que lutavam naquele 

momento por mais direitos, demonstrava ali que era necessário o movimento de mulheres 

levarem em conta as outras possibilidades de ser mulher, já que as mulheres negras estavam 

sendo desconsideradas, devido ao racismo empregado naquela época e existente ainda nos dias 

de hoje (RIBEIRO, 2019). A ativista também escrevia poemas sobre a necessidade da inclusão 

das mulheres negras nos discursos feministas daquela época, logo, Ribeiro enfatiza “o que a 

voz de Sojouner traz, além de inquietações e necessidade de existir, é evidenciar que as vozes 

esquecidas pelo feminismo hegemônico já falavam há muito tempo” (2019, p. 23).  
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 Diante disso, levamos em consideração o que a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie define no texto Sejamos todos feministas (2015) quando explica que feminista é “uma 

pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos”. Ela relata sobre 

algumas pessoas questionarem quem é feminista, alegando que elas poderiam reivindicar os 

direitos humanos ao invés disso, e ela explica que lutar de maneira generalizada é negar as 

questões específicas e particulares ao gênero. Isso ocorre porque por mais que tenha um 

significado acolhedor, a palavra “feminista”, assim como a ideologia do feminismo, é limitada 

por estereótipos. Mas a autora diz que “a questão de gênero é importante em qualquer canto do 

mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um mundo mais 

justo” (ADICHIE, 2015, p. 28). 

 Ainda se faz necessário discutir as questões relacionadas ao gênero, porém, é de extrema 

importância que se faça abrangendo também raça, classe e sexualidade. O movimento feminista 

deve lutar pelo direito das mulheres negras, pobres e LGBT+, já que de acordo com Audre 

Lorde no texto Não existe hierarquia de opressão (2009) “enquanto estivermos divididos por 

causa de nossas identidades particulares, não temos como estar juntos em ações políticas 

efetivas (2009, p.  236). Ou seja, as minorias devem se unir para se fortalecer, já que existem 

mulheres negras lésbicas, assim como existem pobres brancas. Para além disso, Lélia Gonzales 

(RIBEIRO, 2019) defendia um feminismo afrolatinoamericano, visando abranger não apenas 

as mulheres negras, mas todas que nascem de nações colonizadas. 

O movimento feminista e as intervenções das mulheres negras só ocorreram devido aos 

agentes globalizantes que permitiram ideais, vivências e discussões serem disseminados 

fazendo com que esses indivíduos pudessem se comunicar, trocar informações. Anthony 

McGrew diz que a globalização “se refere aqueles processos, atuantes numa escala global, que 

atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em 

novas combinações de espaço-tempo tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 

interconectado” (MCGREW, 1992 apud HALL, 2006, p. 67).  

Anteriormente citamos que os efeitos da globalização foram intensificados também pelo 

surgimento da internet, juntamente com os avanços das tecnologias, permitindo maiores 

possibilidades comunicacionais como o Instagram, por exemplo. Os seres humanos estão 

sempre interagindo e criando significados “conectando suas redes neurais com as redes da 

natureza e com as redes sociais” (2013, p. 11), como explica Manuel Castells. Dessa maneira, 

a “comunicação é o processo de compartilhar significado pela troca de informações. Para a 

sociedade em geral, a principal fonte da produção social de significado é o processo da 

comunicação socializada” (Ibdem). Levando em consideração outra obra de Manuel Castells, 
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A galáxia da internet (2003), podemos afirmar que as redes estão integradas a vida das pessoas 

na maior parte da história da humanidade e com o advento da Internet, no contexto da Era da 

Informação e da Comunicação proporcionou que as pessoas se comuniquem com as outras, 

quando querem e não apenas de maneira local como também global. A internet se tornou um 

meio para que as pessoas transmitam suas mensagens de maneira rápida, mais interativa e 

ampla. Agora, as pessoas não apenas interagem como participam dessa rede, não apenas 

absorvem, elas criam como indica Henry Jenkins (2009). 

 Castells desmembra o que ele define como Cultura da Internet em quatro camadas, 

definidas como cultura tecnomeritocrática, cultura hacker, cultura empresarial e cultura 

comunitária virtual, sendo que a última “acrescenta uma dimensão social ao compartilhamento 

tecnológico, fazendo da Internet um meio de interação social seletiva e de integração simbólica” 

(2003, p. 34). Dessa maneira, entre outros assuntos, a internet e mais especificamente as mídias 

digitais, contribuem para a disseminação de informações relacionados a vários movimentos 

sociais que antes dispunham apenas das ruas. “Esse novo espaço público, o espaço em rede, 

situado entre os espaços digital e urbano, é um espaço de comunicação autônoma. A autonomia 

da comunicação é a essência dos movimentos sociais” (2013, p. 21).  

 Nesse sentido, a mídia digital colabora ao combate de efeitos do processo histórico 

brasileiro que desestruturou a vida de diversos indivíduos, principalmente dos negros, como 

citamos anteriormente. Com isso, muitos se distanciaram e perderam vínculos com sua cultura 

nativa, com as suas raízes. A ancestralidade dos negros, no período pós-colonial e pós-

escravidão se manteve vivo através dos que sobreviveram e tiveram contato com outros que 

atravessaram séculos disseminando suas crenças e as suas tradições. Por isso hoje, no Brasil, 

temos religiões afro-brasileiras que surgiram da miscigenação de religiões de matrizes africanas 

e do catolicismo, que por muito tempo predominava como religião dos brasileiros. A 

comunicação, a transmissão de informações foram determinantes para que isso ocorresse.  

 

2.2 - O Instagram como espaço gerador de visibilidade e empoderamento 

 

A televisão ainda é a principal mídia digital no Brasil, a TV aberta é extremamente 

acessível e popular, o mesmo não acontece com os canais da TV fechada. Contudo, ainda é 

muito importante na transmissão e recepção de informação, através dos programas jornalísticos 

e de entretenimento com a produção de séries, novelas e exibição de filmes. Na obra A cultura 

da mídia (2001), o autor Douglas Kellner fala sobre a televisão e seus impactos, apontando que 

as imagens superficiais poderiam ser um ruído sem significados, mas o autor acreditava que as 
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pessoas moldavam o comportamento e atitudes a partir do exposto na TV. Sendo assim, os 

indivíduos reproduzem o que veem e ouve pela televisão, podendo ser o compartilhamento de 

um acontecimento, como também, a disseminação de preconceitos. Ele não fala da internet 

propriamente dita, mas podemos utilizar os argumentos dele para outras áreas e refletir sobre o 

meio digital, quando o autor aponta que “a propaganda, a moda, o consumo, a televisão e a 

cultura da mídia estão constantemente desestabilizando identidades e contribuindo para 

produzir outras mais instáveis, fluídas, mutáveis e variáveis no cenário contemporâneo” (Idem, 

Ibdim, p. 329). Até pouco tempo atrás isso fazia sentido, porém foi com o surgimento da Era 

da Informação com a internet que a estrutura apontada por ele foi desestabilizada. A internet 

possibilitou os indivíduos estarem interconectados, de maneira global. Mas era limitada e pouco 

utilizada há duas décadas devido a alguns fatores, como mobilidade e ao valor elevado dos 

equipamentos. Hoje, as redes sociotécnicas podem ser acessadas através de diversos 

dispositivos móveis leves e de valor acessível – ao menos para uma parcela da sociedade, fato 

é que milhões de brasileiros estão conectados através da internet, bilhões de indivíduos ao redor 

do mundo. Além disso, a internet nos possibilita interações sociais instantâneas com pessoas 

que não estão próximas fisicamente.  

Os acontecimentos sociais são rapidamente debatidos nos ambientes digitais, de 

diversas maneiras. Os internautas podem acessar as informações através de sites, blogs ou 

podem não apenas receber essas informações com participar dos debates acerca delas e isso foi 

facilitado pela criação das redes sociais, como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. 

A internet possibilita acessar a uma diversidade de informações, trocas e produzir 

conteúdo. O acesso se dá ao estar conectado a uma rede wi-fi ou com os dados móveis ligados. 

Existem usuários que se apropriam elaborando e compartilhando bons conhecimentos, 

enquanto outros a utilizam disseminando informações enganosas ou conteúdos inapropriados. 

De acordo com pesquisa realizada pela GlobalWebIndex, o tempo gasto globalmente nas redes 

sociais digitais aumentou 60%, é o que aponta Fernando Duarte. O Brasil é o segundo país onde 

as pessoas mais ficam conectadas nas redes sociotécnicas, em 2018 eram 219 minutos diários, 

nos três primeiros meses de 2019, ficamos 225 minutos online apenas nas mídias sociais. Os 

jovens entre 16 e 24 anos são os que mais acessam33. 

 

33 Brasil é 'vice' em tempo gasto em redes em ranking dominado por 'emergentes'. Disponível em: 

<https://f5.folha.uol.com.br/nerdices/2019/09/brasil-e-2o-em-ranking-de-paises-que-passam-mais-tempo-em-

redes-sociais.shtml>. Acesso em: 21 de Out. de 2019. 
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Os movimentos sociais viram nesse espaço um ambiente que os possibilitava interagir 

com outros indivíduos interessados nas suas pautas e assim se fortaleceu. É o que aponta 

Manuel Castells (2003), quando diz que a sociedade transforma a tecnologia ao se apropriar, 

modificar e experimentar. A Internet é uma tecnologia da comunicação, logo, ela muda a 

maneira como as pessoas se comunicam, afetando o modo de vida desses indivíduos, “ao usá-

la de muitas maneiras, nós transformarmos a própria Internet. Um novo padrão sociotécnico 

emerge dessa interação” (2003, p. 10). Ou seja, se há algumas décadas os conteúdos 

transmitidos nas mídias tradicionais de massa, como a televisão e o rádio, eram controlados e 

produzidos por homens brancos que detinham poder e dominavam diversos segmentos da 

sociedade, hoje, com as possibilidades que a internet oferece aos internautas eles podem 

desmontar aos poucos os privilégios de determinados grupos em relação aos outros. Os 

indivíduos estão conquistando espaço, através das redes sociotécnicas que são um ambiente 

digital viabilizado a partir de tecnologias digitais para promover interação, nem sempre 

promovendo vinculação, onde podem gerar discursos, debates e fazer reflexões acerca de 

assuntos como racismo e machismo, aos quais afetam tanto o cotidiano das mulheres negras 

brasileiras. Os negros estão buscando sua própria identidade, pelos próprios gostos e não mais 

aceitando o que é imposto pela mídia tradicional, pelos mais distintos polos de poder, 

“atualmente, a busca de identidade está mais intensa do que nunca. Está havendo uma espécie 

de rebelião contra a produção de identidade apenas como feito individual, dando-se maior 

ênfase às formas de identidade tribais, nacionais e grupais, além de outras coletivas” (Idem, 

ibidem, p. 331). Cada indivíduo busca por seus próprios interesses e o negro tem procurado por 

sua verdadeira história, a que não foi contada. Tentam resgatar tudo o que foi apagado e 

fortalecer todos que tentam superar a trajetória aos quais parecem únicas e obrigatórias, da 

invisibilidade, em todos os setores. Por isso, o fortalecimento de grupos, de pessoas que 

abraçam o trabalho um do outro.   

Os negros foram – e muitos ainda são – excluídos dos acontecimentos mais importantes 

da história, deixaram de habitar e fundar os lugares mais conhecidos, porque a eles foi negada 

essa possibilidade. Explorar esse meio é muito importante, já que como apontado por Castells 

“ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas mais danosas de exclusão em nossa 

economia e em nossa cultura” (Idem, ibidem, p. 9). A internet pode ser libertadora, assim como 

pode ser fonte de opressão, pode informar assim como desinformar. A internet pode se tornar 

reflexo do que a sociedade ainda é hoje, desigual. Sendo assim, para agirmos sobre nós mesmos, 

individual e coletivamente, para sermos capazes de utilizar as maravilhas da tecnologia que 

criamos encontrar sentido em nossas vidas, melhorar a sociedade e respeitar a natureza, 
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precisamos situar nossa ação no contexto específico de dominação e libertação em que vivemos: 

a sociedade de rede, construída em torno das redes de comunicação da Internet. (Idem, ibidem, 

p. 225). 

Por isso, consideramos importante ter mulheres negras que conquistaram visibilidade 

através da internet, pela televisão, por seus posicionamentos políticos e pelo feito acadêmico, 

serem reconhecidas, tendo como auxílio uma plataforma digital tão popular quanto o Instagram.  

 Pode até ser que elas não tenham conquistado visibilidade e respeito por meio do 

Instagram, mas a utilização desse meio colabora a elas serem lembradas, difundirem seus 

trabalhos e estabelecerem uma relação próxima dos seus admiradores, possibilitando também 

que possam atingir outros indivíduos. 

 

2.3 – A representação das mulheres negras no Instagram 

 

O objetivo deste subcapítulo é compreender como o Instagram foi desenvolvido, 

explicando quando e como criaram a plataforma, as transformações ao longo dos anos e a 

funcionalidade das atuais ferramentas disponibilizadas para os usuários. Sendo assim, 

apresentaremos como as protagonistas negras desta pesquisa se apropriam destes dispositivos 

ao mostrarem seus cotidianos.   

 

2.3.1 – A história do Instagram 

 

Trata-se de uma rede social digital fundada em 2010 pelo brasileiro Mike Krieger e 

Kevin Systrom, atual CEO da empresa. Os dois criaram o aplicativo Burbn no início do ano, 

mas acharam a plataforma muito complicada. Em outubro, depois de meses repensando, a 

transformaram no Instagram, que tinha como função aplicar filtros as imagens e as 

compartilharem em outras redes como Facebook e Twitter. Inicialmente o aplicativo foi 

disponibilizado apenas para usuários do aparelho da Apple (Iphone) e se tornou mais do que 

uma mídia digital, uma rede sociotécnica, que possibilitou que os internautas pudessem curtir 

e comentar as fotos dos amigos. Apenas um mês depois do seu lançamento o “Business Insider” 

afirmava que o Instagram levantou financiamentos avaliados em US$ 20 milhões. Apenas três 

meses depois de ser lançado no mercado, a plataforma tinha 1 milhão de usuários. 

Após um ano no mercado, anunciaram mudanças na estrutura do Instagram e a chegada 

de quatro novos filtros, batizados de Amaro, Rise, Hudson e Valencia. Realizaram upgrade na 
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câmera, que antes tinha tamanho de 612x612 pixels para 1936x1936 pixels34. Meses mais tarde, 

em dezembro de 2011, a Apple o elege como “aplicativo do ano para Iphones” e logo depois Kevin 

anunciava que a equipe trabalhava em uma versão para Android, do Google, o que se confirmou 

meses mais tarde com seu lançamento em abril do ano seguinte, havendo apenas poucas 

diferenciações entre a versão IOS e Android. De acordo com a matéria do G1, o Huffington Post 

afirmava que o aplicativo já tinha 15 milhões de usuários. 

A equipe do então presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, criou 

uma conta em janeiro de 2012 e a equipe do Instagram deu as boas-vindas. O aplicativo ganhou 

popularidade ao cobrir a campanha presidencial nos EUA, de acordo com o “The Daily Dot”, já que 

jornalistas e outros profissionais do meio comunicacional passaram a utilizar a plataforma para cobrir 

os bastidores da campanha. Logo depois, em março, Systrom anunciava que o aplicativo já tinha 

mais de 27 milhões de usuários pelo mundo, sem mencionar o número dos que acessavam 

diariamente35.  Em abril, apenas seis dias após o lançamento da plataforma para smartfones com 

sistema operacional Android, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciava em sua página 

que estava comprando o Instagram por um valor estimado em US$1 bilhão, pagos em dinheiro e 

ações.36 Há oito anos, o Facebook era a rede digital com maior número de usuários, 800 milhões de 

pessoas, enquanto o Instagram tinha acabado de conquistar 30 milhões. Hoje, os aplicativos do 

Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger somados têm 3 bilhões de usuários37, levando em 

consideração os acessos referentes ao primeiro trimestre de 2020. 

 

34 O pixel é a menor unidade de uma imagem digital. Aliás, o termo vem da contração da expressão 

picture element (“elemento da imagem”, em inglês) [...] Os pixels são agrupados em linhas e colunas para formar 

uma imagem. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-pixel/. Acesso em 30 de jul. 

de 2020. 

35 Entenda a curta história do Instagram, comprado pelo Facebook. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-

facebook.html>. Acesso em: 19 de jun. de 2020. 

36 Facebook anuncia compra do Instagram. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-instagram.html. Acesso em: 19 de 

jun. de 2020. 

37 Aplicativos do Facebook têm 3 bilhões de usuários no 1° tri, mas empresa espera queda ao fim do 

isolamento. Disponível em: < https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/30/aplicativos-do-

facebook-tem-3-bilhoes-de-usuarios-no-1o-tri-mas-empresa-espera-queda-ao-fim-do-isolamento.ghtml>. Acesso 

em: 20 de jun. de 2020. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-pixel/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-instagram.html
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/30/aplicativos-do-facebook-tem-3-bilhoes-de-usuarios-no-1o-tri-mas-empresa-espera-queda-ao-fim-do-isolamento.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/30/aplicativos-do-facebook-tem-3-bilhoes-de-usuarios-no-1o-tri-mas-empresa-espera-queda-ao-fim-do-isolamento.ghtml
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Acessando o item “sobre nós” no Instagram é possível obter informações quanto ao 

funcionamento das ferramentas, sobre as novidades e conseguir suporte. Conforme exposto na 

plataforma, 

O aplicativo é gratuito de compartilhamento de fotos e vídeos 

disponível para dispositivos Apple iOS, Android e Windows Phone. As 
pessoas podem carregar fotos ou vídeos em nosso serviço e 

compartilhá-los com seguidores ou com um grupo restrito de amigos. 

Elas também podem ver, comentar e curtir publicações compartilhadas 
por amigos no Instagram. Qualquer pessoa com 13 anos ou mais pode 

criar uma conta ao registrar um endereço de e-mail e selecionar um 

nome de usuário38. 

 

A plataforma do Instagram, por mais que tenha como objetivo interesses comerciais, se 

tornou aliado importante para potentes discursões acerca das mulheres negras, quando elas se 

apropriam de todas as ferramentas disponíveis interagindo com um público interessado no que elas 

têm a discursar. 

 

2.3.2 – A atual estrutura do Instagram 

 

O termo Instagram significa trocar informações instantaneamente através da câmera, já que 

"Insta" vem de Instant Camera, que significa câmera instantânea, em livre tradução e "Gram" 

foi tirado de "telegram", ou seja, telegrama — a forma mais rápida de enviar uma mensagem 

via correio, antigamente.  

Acessando informações no aplicativo do Instagram, eles alegam aproximar os usuários de 

pessoas e coisas que amam, sugerem que criem e compartilhem conteúdo com amigos, afirmam que 

o compromisso é promover uma comunidade segura e acolhedora para todos39, além de declarar que 

todos são bem-vindos na comunidade.  As ferramentas disponibilizadas foram expandidas, além 

do feed, incorporaram o direct, o story, destaques, a live, o IGTV e o mais recente, o reels. 

Explicaremos a funcionalidade das ferramentas e ilustraremos com os prints dos perfis 

do Instagram da influenciadora digital Nátaly Neri, da Deputada Federal Talíria Petrone e da 

artista contemporânea Preta Gil. 

 

38  Disponível em: 

<https://help.instagram.com/424737657584573?helpref=search&sr=7&query=o%20que%20s%C3%A3o%20has

htags%20no%20instagram&search_session_id=32a262913cd47a87aada76721f81350d>. Acesso em: 28 de jul. 

de 2020. 

 

39 Sobre o Instagram. Disponível em: https://about.instagram.com/. Acesso em: 03 de jul. de 2020. 

https://help.instagram.com/424737657584573?helpref=search&sr=7&query=o%20que%20são%20hashtags%20no%20instagram&search_session_id=32a262913cd47a87aada76721f81350d
https://help.instagram.com/424737657584573?helpref=search&sr=7&query=o%20que%20são%20hashtags%20no%20instagram&search_session_id=32a262913cd47a87aada76721f81350d
https://about.instagram.com/
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40 

• Feed 

Ferramenta O que é Como funciona 

 

Feed 

(to feed = 

alimentar) 

 

O feed do Instagram é um 

lugar de alimentação de 

conteúdo. É o espaço em 

que o usuário compartilha 

de forma instantânea e se 

conecta com as pessoas 

que ele segue e com seus 

seguidores, além de 

marcas e hashtags41. 

 

Abrindo o Instagram ou atualizando o 

feed, as fotos e os vídeos que a 

plataforma acredita ser mais 

importantes aparecerão primeiro. Além 

de ver o conteúdo de pessoas e 

hashtags que segue, o usuário também 

pode ver contas sugeridas que são 

relevantes. 

Tabela 1 O que é o feed no Instagram? Fonte: Instagram42. 

 

40   Fonte: Instagram. Acesso em: 05 de jul. De 2020. 

 

41  Hashtag é uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais, na internet. Consiste 

de uma palavra-chave antecedida pelo símbolo #, conhecido popularmente no Brasil por "jogo da velha" ou 

"quadrado" [...] As hashtags são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais, ou seja, 

cria uma interação dinâmica do conteúdo com os outros integrantes da rede social,  que estão ou são interessados 

no respectivo assunto publicado. Disponível em: < https://www.significados.com.br/hashtag/>. Acesso em: 30 de 

jul. de 2020. 

 

42 Disponível em: 

<https://help.instagram.com/1986234648360433/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ajuda%20do%20Instagram&bc[1]=

Como%20usar%20o%20Instagram>. Acesso em: 03 de jul. de 2020. 

Figura 2 Perfil da artista 

contemporânea Preta 

Gil no Instagram. Fonte: 

Instagram.  

Figura 3 Perfil da 

Deputada Federal Talíria 

Petrone no Instagram. 

Fonte: Instagram. 

Figura 1 Perfil da 

influenciadora digital 

Nátaly Neri no Instagram.  

https://www.significados.com.br/hashtag/
https://help.instagram.com/1986234648360433/?helpref=hc_fnav&bc%5B0%5D=Ajuda%20do%20Instagram&bc%5B1%5D=Como%20usar%20o%20Instagram
https://help.instagram.com/1986234648360433/?helpref=hc_fnav&bc%5B0%5D=Ajuda%20do%20Instagram&bc%5B1%5D=Como%20usar%20o%20Instagram
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• Stories 

Ferramenta O que é Como funciona 

 

Stories 

 

É uma ferramenta que 

possibilita que os 

usuários publiquem 

momentos do cotidiano 

nos stories. O Instagram 

os define como 

divertidos, casuais e só 

duram 24 horas. 

 

 

A ferramenta possibilita capturar 

momentos com postagem imediata. O 

recurso Stories é uma forma rápida e fácil de 

compartilhar experiências, utilizando texto, 

música, figurinhas e GIFs43.  

Utilizando vídeos o usuário pode acessar formatos 

como Boomerang44 e Superzoom45, tornando 

a experiência mais divertida. 

 

43  Lançado pela CompuServe em 1987, o GIF (Formato de Intercâmbio de Gráficos) veio para substituir o 

defasado RLE, que tinha uma base binária de cores. [...] Na forma mais simples da definição, GIF é um formato 
de imagem, assim como JPG e PNG, por exemplo. Ele pode ser usado para imagens estáticas ou imagens 

animadas, porém o GIF não é, de fato, um vídeo. Disponível em: < https://canaltech.com.br/software/o-que-

e-gif-e-como-usa-lo/>. Acesso em: 06 de ago. de 2020. 

44  O Boomerang é um aplicativo do Instagram que permite o usuário produzir vídeos em loop infinito com 

duração de apenas 1 segundo. Disponível em: <https://tecnoblog.net/186872/instagram-boomerang-videos-loop/>. 

Acesso em: 06 de ago. de 2020. 

 

45 O Superzoom é um recurso que cria gravações curtas com o zoom automático em um ponto específico. [...] O 

usuário escolhe entre dez opções de trilha sonora: “Corações,” “Fogo”, “Eita", “Programa de TV”, “Dramático”, “Batidas”, 

“Paparazzo”, “Surpresa”, “Nananinanão” e “Vai e Volta”. A troca pode ser feita ao clicar em um ícone de música que 

aparece na tela do Superzoom. Disponível em: < https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/12/instagram-lanca-

novo-superzoom-e-mais-novidades-para-o-fim-de-ano.ghtml>. Acesso em: 06 de ago. de 2020. 

 

Figura 5 Feed da artista 

contemporânea Preta 

Gil no Instagram. 

Fonte: Instagram. 

Figura 6 Feed da 

Deputada Federal Talíria 
Petrone no Instagram. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 4 Feed da 

influenciadora digital 
Nátaly Neri no Instagram. 

Fonte: Instagram. 

https://canaltech.com.br/software/o-que-e-gif-e-como-usa-lo/
https://canaltech.com.br/software/o-que-e-gif-e-como-usa-lo/
https://tecnoblog.net/186872/instagram-boomerang-videos-loop/
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/12/instagram-lanca-novo-superzoom-e-mais-novidades-para-o-fim-de-ano.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/12/instagram-lanca-novo-superzoom-e-mais-novidades-para-o-fim-de-ano.ghtml
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Ainda existe a possibilidade de interagir com 

os amigos, iniciando conversas adicionando 

a figurinha de enquete e outros recursos 

imagéticos, textuais, entre outros, ao seu 

Stories para receber feedback dos amigos e 

compartilhar respostas com eles. 

 

Tabela 2 O que são os stories no Instagram? Fonte: Instagram46. 

 

                                     

 

 

 

 

• Destaques 

Ferramenta O que é Como funciona 

 

Destaque 

 

O usuário pode adicionar 

os stories para que eles 

sejam exibidos no perfil 

como destaques, mesmo 

depois de desaparecerem, 

após 24 horas. Os 

destaques aparecem 

 

O usuário pode adicionar um story a um 

destaque da seguinte maneira: 

acessando seu perfil e clicando em 

destaques dos stories abaixo do nome 

de usuário e da biografia, depois toque 

em +, selecionando o story ou os stories 

que deseja adicionar aos destaques e, 

em seguida, clicando em avançar. 

Depois, pode clicar em editar capa e 

escolher uma foto para capa e concluir. 

 

46 Disponível em: <https://about.instagram.com/features/stories>. Acesso em: 3 de jul. de 2020. 

Figura 7 Story da 

influenciadora digital 

Nátaly Neri no Instagram. 
Fonte: Instagram. 

 

Figura 8 Story da artista 

contemporânea Preta 

Gil no Instagram. 
Fonte: Instagram. 

 

Figura 9 Story da 

Deputada Federal Talíria 

Petrone no Instagram. 
Fonte: Instagram. 

 

https://about.instagram.com/features/stories
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abaixo da sua foto do 

perfil47. 

 

Também é possível inserir o nome do 

story para seu destaque, tocando em 

adicionar (iPhone) ou em concluir 

(Android). O usuário pode adicionar 

mais fotos ou vídeos ao seu destaque a 

qualquer momento, clicando e 

mantendo pressionado o destaque; 

depois, tocando em editar destaque. 

Os stories adicionados como destaques 

permanecerão visíveis dessa forma até 

serem removidos, mesmo depois de o 

story original ter desaparecido. As 

pessoas com permissão para ver o story 

também podem ver os destaques.  

 

Tabela 3 O que são os destaques no Instagram? Fonte: Instagram.48 

 

                  

 

 

 

 

47           Disponível em: 

<https://help.instagram.com/1660923094227526/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ajuda%20do%20Instagra

m&bc[1]=Como%20usar%20o%20Instagram>. Acesso em: 03 de jul. de 2020. 

48 Disponível em: <https://about.instagram.com/features/stories>. Acesso em: 03 de jul. de 2020. 

Figura 10 Destaque da 

influenciadora digital 

Nátaly Neri no Instagram. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 12 Destaque da 

Deputada Federal Talíria 

Petrone no Instagram. 
Fonte: Instagram. 

 

Figura 11 Destaque da 

artista contemporânea 

Preta Gil no Instagram. 

Fonte: Instagram. 
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• Live 

Ferramenta O que é Como funciona 

 

Live Live é o recurso do 

Instagram para fazer 

transmissões de vídeo ao 

vivo. Ou seja, ao invés de 

gravar um vídeo e depois 

publicar no feed ou no 

IGTV, a audiência do 

usuário pode te 

acompanhar em tempo 

real. 

 

 

É necessário abrir o perfil no Instagram 

e clicar no ícone de uma câmara no 

canto superior esquerdo como se fosse 

fazer um story ou arrastar a tela para a 

direita, selecionar a opção ao vivo na 

parte inferior da tela e clicar em 

transmitir ao vivo. 

O Instagram verifica conexão de 

internet do usuário e inicia a live, 

possibilitando a interação com o 

público, ao vivo.  

A live pode ser realizada em até 60 

minutos, quando usuário pode finalizar 

clicando em encerrar no canto 

superior direito, senão o tempo expira 

automaticamente. 

É possível salvar a live no IGTV.  

 

Tabela 4 O que são as lives no Instagram? Fonte: Instagram49. 

 

• IGTV 

Ferramenta O que é Como funciona 

 

IGTV 

 

O IGTV é um local 

dedicado a vídeos 

imersivos e longos. Não 

tem o limite de um minuto 

e ocupam a tela inteira. 

 

 

O usuário pode assistir e criar vídeos 

mais longos. 

Assim como stories ou fotos e vídeos 

que vê no feed, pode curtir, comentar e 

compartilhar vídeos do IGTV com os 

amigos. A ferramenta é personalizada, 

facilitando descobrir e assistir a vídeos 

dos criadores de conteúdo que você 

segue ou talvez queira seguir. 

 

Tabela 5 O que é o IGTV no Instagram? Fonte: Instagram50. 

 

 

49 Disponível em: <https://klickpages.com.br/blog/instagram-live/>. Acesso em: 03 de jul. de           2020. 

50 Disponível em: <https://about.instagram.com/features/igtv>. Acesso em: 03 de jul. de         2020. 

https://klickpages.com.br/blog/anunciar-no-instagram/
https://klickpages.com.br/blog/instagram-live/
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• Reels 

Ferramenta O que é Como funciona 

 

Reels 

 

Reels é mais nova 

ferramenta lançada no 

Instagram, em junho. O 

usuário pode acessar na 

parte inferior da câmera 

do aplicativo e tem acesso 

a uma variedade de 

ferramentas de edição 

criativa à esquerda da tela 

que podem ser usadas 

para criar o reels. 

 

 

 

Os Reels podem ser gravados de diferentes 

formas: em uma série de trechos (um de 

cada vez), todos de uma só vez ou usando 

uploads de vídeo da galeria do 

smartphone. O usuário pode gravar o 

primeiro trecho pressionando e segurando 

o botão de captura, quando visualizará o 

indicador de progresso na parte superior da 

tela enquanto grava, é necessário parar a 

gravação para finalizar cada trecho. O 

usuário pode editar o reels utilizando áudio 

da biblioteca de músicas do Instagram ou 

áudio original, também pode utilizar 

efeitos de realidade aumentada 

selecionando um dos efeitos 

disponibilizados na biblioteca de filtros, 

definir o temporizador para gravar 

qualquer um dos trechos com as mãos 

livres, a contagem regressiva, alinhar os 

objetos do trecho anterior antes de gravar o 

próximo, além de escolher acelerar ou 

diminuir a velocidade de parte do vídeo ou 

áudio selecionado. 

Com o Reels o usuário tem a opção de 

compartilhar com seus seguidores e ainda 

Figura 13 IGTV da 

influenciadora digital 

Nátaly Neri no Instagram. 

Fonte: Instagram 

Figura 14 IGTV da 

artista contemporânea 

Preta Gil no Instagram. 

Fonte: Instagram 

Figura 15 IGTV da 

Deputada Federal Talíria 

Petrone no Instagram. 

Fonte: Instagram 
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pode ser descoberto por outros usuários 

dentro do Explorar. 

Os usuários nos países em que o Reels está 

disponível (atualmente Brasil, França e 

Alemanha) poderão navegar no Reels na 

aba explorar e criar seus próprios. As 

pessoas de outros países verão apenas os 

reels das pessoas que seguem no feed. 

 

Tabela 6 O que é o Reels no Instagram? Fonte: Instagram51. 

 

                                              

 

 
 

 

O reels é uma ferramenta nova disponibilizada pelo Instagram, o lançamento ocorreu 

em junho de 2020. Alguns internautas ainda estão se adaptando à novidade e, por isso, nem 

todos a utilizaram ainda. A Deputada Federal Talíria Petrone, por exemplo, é ativa no 

Instagram, mas ainda não estreou a nova ferramenta. Provavelmente, em virtude do nascimento 

da sua primeira filha. 

 

2.3.3 – Levantamento de dados do objeto de análise no Instagram da influenciadora 

digital Nátaly Neri, da Deputada Federal Talíria Petrone e da artista Preta Gil 

 

 

51 Disponível em: <https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-reels/>. 

Acesso em: 3 de jul. de 2020. 

Figura 16 Reels da 
influenciadora digital 

Nátaly Neri no Instagram. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 17 Reels da artista 

contemporânea Preta Gil 

no Instagram. Fonte: 
Instagram. 
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Realizamos o levantamento de dados do objeto de estudo da pesquisa, que são as 

publicações realizadas no dia da Consciência Negra, celebrado dia vinte de novembro (20/11), 

dos anos de 2018 e 2019 pela influenciadora digital Nátaly Neri, pela artista Preta Gil e pela 

Deputada Federal Talíria Petrone, que apresentaremos a seguir. 

A influenciadora digital Nátaly Neri já foi convidada por outros influenciadores da 

plataforma, quase sempre para expor suas vivências como mulher negra e conversar sobre essas 

questões – como foi no canal JoutJout Prazer52, comandado pela Julia Tolezano. A jovem foi 

uma das influenciadoras digitais convidadas a participar e promover o Youtube Negro53 em 

2016, além de ter palestrado no TEDxSaoPauloSalon54com o discurso “A mulata que nunca 

chegou” e aparecido na TV aberta, participando do programa Encontro com Fátima 

Bernardes55, da TV Globo expondo a experiência com sua própria negritude. Mesmo assim, 

quando as mídias de massa tradicionais concedem espaço de fala, o discurso é mediado. Hoje, 

ela é uma embaixadora do Creators For Change56 (em português, Criadores pela Mudança) 

pelo Youtube Internacional. 

 Levando em consideração os vídeos mais populares publicados no canal (os 37 com 

mais de 100 mil visualizações) observamos que a maioria (mais precisamente, 20) são 

referentes especificamente a brechó, moda e consumo consciente e os que tratam sobre cabelo 

e maquiagem. Os outros 17 não necessariamente são referentes à negritude, já que alguns deles 

giram em torno do seu relacionamento interracial com um homem transgênero. O único vídeo 

com mais de 1.000.000 (um milhão) de acessos é onde ela faz um tutorial sobre como fazer 

dreads de lã no próprio cabelo. O primeiro contato que tivemos com o canal ocorreu através 

desses vídeos. A princípio o mais relevante era saber como procurar e garimpar em brechós, 

 

52 Entrevista para o canal no Youtube JoutJout Prazer, Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=uTrLpclk3j4>. Acesso em: 08 de Jul. de 2019. 

53 Youtube Negro, iniciativa do Youtube Space SP, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OnLL9Naq2Gw&list=PL7TPlcav5cfZOb8KZAbbGwJcqrPEtdO_z. Acesso 

em: 8 de jul. de 2019. 

54 A mulata que nunca chegou, Nátaly Neri no TEDxSãoPauloSalon. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=02TBfKeBbRw>. Acesso em: 30 de Jun. de 2019. 

55 Programa Encontro com Fátima Bernardes com Nátaly Neri em 2017. Disponível em: < 

https://globoplay.globo.com/v/5713990/>. Acesso em: 30 de Jun. de 2019. 

56 Vídeo no Youtube “VIREI EMBAIXADORA DO YOUTUBE GLOBALMENTE - CREATORS FOR 

CHANGE”. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Ru7_SgPZQ60>. Acesso em 30 de Jun. de 

2019. 
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posteriormente o interesse por como ela lidava com o cabelo despertou interesse quando foi 

dada à devida atenção aos discursos sobre racismo, empoderamento feminino e da mulher 

negra, entre outras questões similares. Só a partir disso foi considerado estudar e se aprofundar 

no cenário oriundo dos influenciadores digitais brasileiros depois, de observar o número de 

mulheres, negros e LGBT’s inseridos nas plataformas digitais. São diversos os questionamentos 

em relação à popularidade dos youtubers.  

 

Publicações realizadas no feed do Instagram da influenciadora digital Nátaly Neri no Dia 

da Consciência Negra, em 2018 e 2019, respectivamente:   

 

• Post 1 – Dia da Consciência Negra, 2018 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 19 Print 2 da 

publicação no feed do 

Instagram da Nátaly Neri, 
realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 18 Print 1 da 
publicação no feed do 

Instagram da Nátaly Neri, 

realizada em 20 11 2018 
Fonte: Instagram. 
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Data da publicação: 20/11/2018 

Fotos/vídeos publicadas: 9 fotos 

Curtidas: 10,4 mil 

Comentários: 79 

Tema: Documentário Negritudes Brasileiras. 

Legenda da imagem: A primeira imagem ilustra a equipe que realizou o documentário 

Negritudes Brasileiras. No centro está a Nátaly Neri agachada com outras 15 pessoas. Na foto 

também tem um título, “GLEBA DO PÊSSAGO”, nome do coletivo que produziu o 

documentário junto com a influenciadora digital. 

A segunda foto é de um homem negro, com camisa estampada, sorrindo, a conta marcada é de 

@olivbarros. 

A terceira foto é de uma mulher, pele clara, cabelos curtos, com piercing no nariz e na orelha, 

ela está concentrada manuseando uma câmera, a conta marcada é de @tatiane_ursullino. 

A quarta foto é de outro rapaz negro, de óculos, com bigode, barba curta, segurando um celular 

e olhando/posando para a câmera. 

A quinta foto é de uma jovem negra, cabelos cacheados na altura do ombro, sentada e sorrindo, 

a conta marcada é de @jooysts. 

A sexta foto é de um rapaz negro, cabelo longo e preso, tem piercing no nariz e brinco na orelha, 

veste uma camisa laranja e segura um objeto na mão, a conta marcada é @asaphluccas. 

Figura 20 Print 3 da 
publicação no feed do 

Instagram da Nátaly Neri, 

realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 21 Print 4 da 
publicação no feed do 

Instagram da Nátaly Neri, 

realizada em 20 11 2018 
Fonte: Instagram. 
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A sétima foto é uma jovem negra, gorda, cabelos cacheados na altura do ombro, usa óculos, 

está sorrindo, a conta marcada é @caroldudou. 

A oitava foto é de um rapaz branco, gordo, barbudo, cabelo curto e liso, usa óculos, tem piercing 

no nariz, segura um celular e está sorrindo, a conta marcada é @guicndd. 

A nona e última foto é outro rapaz branco, magro, cabelo longo e liso, barbudo, a conta marcada 

é @gbrlsoares. 

Palavras-chaves: Negritudes Brasileiras; documentário; jovens; pretos; pretas. 

Hashtag: #AfroseAfins, #GlebadoPessego; #NovembroNegro; #DiaDaConscienciaNegra; 

#CreatorsForChange. 

Referente ao dia da Consciência Negra? Sim. 

Plataforma utilizada: Instagram57. 

 

• Post 2 – Dia da Consciência Negra, 2019 

 

           

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

 

57 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/Bqax-n9gOF2/?igshid=1d50huvsifo9r>. Acesso em: 11 de 

jun. de 2020. 

Figura 22 Print 1 da 
publicação no feed do 

Instagram da Nátaly Neri, 

realizada em 20 11 2019. 
Fonte: Instagram. 

 

Figura 23 Print 2 da 
publicação no feed do 

Instagram da Nátaly Neri, 

realizada em 20 11 2019. 
Fonte: Instagram. 
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Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 20,6 mil 

Comentários: 125 

Tema: Dia da Consciência Negra. 

Legenda: A imagem é de uma foto da Nátaly Neri, mulher negra, com dread no cabelo tingido 

de verde. Ela está maquiada e sorrindo. 

Palavras-chaves: YouTube; mulheres negras; leitura; indicação 

Hashtag: #PresençaNegra; #YoutubeBlackBrasil; #YoutubeNegro; #PublieAfins 

Referente ao dia da Consciência Negra? Sim 

Plataforma utilizada: Instagram58. 

 

Publicações realizadas no feed do Instagram da artista contemporânea Preta Gil no Dia 

da Consciência Negra, em 2018 e 2019, respectivamente: 

 

A artista Preta Gil foi publicitária e produtora até os 28 anos, quando se projetou 

artisticamente após ser incentivada por amigos, como Ana Carolina e Ivete Sangalo. O seu 

primeiro álbum, intitulado Prêt-à- Porter, foi lançado em 2003 estampado pela icônica capa em 

que a cantora aparece nua, também deu entrevistas em que assumia suas experiências bissexuais 

e o corpo que fugia dos padrões de beleza, incomodando os moralistas da época. A cantora 

sempre defendeu a não-padronização do corpo feminino e já lançou campanhas de moda “plus 

size”. Além disso, a abordagem essencial em seus trabalhos é o respeito a diversidade, 

levantando bandeiras pelas mulheres, gordas, negros e pela comunidade LGBT+. 

No decorrer dos quase 20 anos de carreira a cantora gravou de cincos CDs, atuou no 

cinema, novela e já apresentou programas de televisão. Alguns singles59 fizeram muito sucesso, 

como Sinais de Fogo, Stereo, Decote, Vá Se Benzer, Cheia de Desejo e Só Amor, parceria com 

a Drag Queen Gloria Groove que conquistou o público da novela das 9 (nove) “A Dona do 

 

58  Disponível em: < https://www.instagram.com/p/B5GASKwAHAV/?igshid=ylgodhxk0odn>. Acesso 

em: 11 de jun, de 2020. 

 

59 “Músicas que são escolhidas para representar todo o álbum de um artista. Estas, por sua vez, são 

lançadas, com maior teor do que as não-singles, nas rádios e são mais divulgadas em premiações e programas de 

TV do que as demais músicas” (SOUZA,J., RODRIGUES,S.G., SANTOS,T.R., ALVES,T.V., MOREIRA, J.M, 

2014, p. 7). 
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Pedaço”, na TV Globo. O Bloco da Preta também é sucesso do carnaval carioca desde 2007, 

levando milhões de foliões as ruas, além de lotar as casas de show com a Noite Preta60. 

 

• Post 1 – Dia da Consciência Negra, 2018 

           
 

 

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2018 

Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 68,4 mil 

Comentários: 507 

Tema: Aniversário da neta Sol de Maria 

Legenda: A neta de Preta Gil, Sol de Maria, posa para foto vestindo um vestido de baile 

(princesa) em uma sala de festas com cenário ilustrando várias princesas de animações infantis. 

Palavras-chaves: princesa; vovó; Sol de Maria; obrigada 

Hashtag: #soldemaria; #3anosdesol 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Não. 

 

60  A CARREIRA DE PRETA GIL. Revista Raça Brasil. Disponível em: < https://revistaraca.com.br/a-

carreira-de-preta-gil/>. Acesso em: 04 de ago. de 2020. 

 

Figura 24 Print 1 da 

publicação no feed do 
Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 25 Print 1 da 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 
realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 

https://revistaraca.com.br/a-carreira-de-preta-gil/
https://revistaraca.com.br/a-carreira-de-preta-gil/
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Plataforma utilizada: Instagram61 

 

• Post 2, Dia da Consciência Negra, 2018 

 

           
 

 

 

 

      

 

Data da publicação: 20/11/2018 

Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 14,3 mil 

Comentários: 136 

Tema: Dia Internacional da Criança 

Legenda: A foto é antiga, da infância da cantora. A imagem é de quando Preta Gil tinha 1 ano 

de idade. No texto, a artista fala sobre o Dia Internacional da Criança. 

Palavras-chaves: dia internacional da criança; unicef 

Hashtag: #diainternacionaldacrianca; #unicef 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Não 

Plataforma utilizada: Instagram. 

 

 

61  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BqaDrd3hI2V/?igshid=10ll7p7qozxch>. Acesso em: 11 

de jun. de 2020. 

Figura 26 Print 1 da segunda 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2018. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 27 Print 2 da segunda 

publicação no feed do 
Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2018. 

Fonte: Instagram. 
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• Post 3 – Dia da Consciência Negra, 2018 

           
 

 

 

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2018 

Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 11 mil 

Comentários: 116 

Tema: Dia da Consciência Negra 

Legenda: A publicação é um repost de uma publicação de Gilberto Gil, pai de Preta Gil, sobre 

o Dia da Consciência Negra. Na imagem, Gilberto aparece de dread, sem camisa, de olhos 

fechados e segurando vários cordões (ou guias?) penduradas em seu pescoço. 

Palavras-chaves: repost; Gilberto Gil; Dia da Consciência Negra 

Hashtag: #Repost; #DiaDaConsciênciaNegra 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Sim. 

Plataforma utilizada: Instagram62. 

 

62  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bqa2Qj3h5Pd/?igshid=12gflkrk9p9pd>. Acesso em: 11 

de jun. de 2020. 

Figura 28 Print 1 da terceira 

publicação no feed do 
Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 29 Print 2 da terceira 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 



74 
 

• Post 1 – Dia da Consciência Negra, em 2019 

 

           

 

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

Fotos/vídeos publicados: 1 vídeo 

Curtidas: 39,9 mil 

Comentários: 333 

Tema: Baile da Preta 

Legenda: O vídeo tem 12 segundos de duração. É um trecho do show da cantora chamado 

Baile da Preta. Preta está vestindo um vestido preto, está cantando e dançando um forró com o 

marido no palco, na frente da plateia que os assiste. 

Palavras-chaves: baile da preta; show 

Hashtag: #bailedapreta 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Não. 

Plataforma utilizada: Instagram63. 

 

63  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B5Ense3lKGk/?igshid=112rphycjppof>. Acesso em: 11 

de jun. de 2020. 

Figura 30 Print 1 da primeira 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2019. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 31 Print 2 da primeira 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2019. 

Fonte: Instagram. 
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• Post 2 – Dia da Consciência Negra, em 2019 

           

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

Fotos/vídeos publicados: 1 vídeo 

Curtidas: 5,4 mil 

Comentários: 142 

Tema: Dia da Consciência Negra 

Legenda: O vídeo tem 59 segundos de duração. É um trecho do show da cantora chamado 

Baile da Preta. Preta está vestindo um vestido preto, em cima do palco e chamou uma 

espectadora ao palco. A jovem se chama Anastácia, é negra e fica ao lado da cantora. Preta 

discursa sobre racismo, antirracismo, lembra do Dia da Consciência Negra e fala sobre a mulher 

negra. O vídeo é cortado, não foi possível assistir todo o discurso.  

Palavras-chaves: show; Anastácia; Dia da Consciência Negra; 20 de novembro 

Hashtag: #diadaconsciêncianegra; #20denovembro 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Sim. 

Figura 32 Print 1 da segunda 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 
realizada em 20 11 2019. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 33 Print 2 da segunda 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2019. 

Fonte: Instagram. 
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Plataforma utilizada: Instagram64. 

 

• Post 3 – Dia da Consciência Negra, em 2019  

           

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

Fotos/vídeos publicados: 3 (2 vídeos e 1 foto) 

Curtidas: 11,5 mil 

Comentários: 112 

Tema: Programa Se Joga, da Rede Globo. 

Legenda: No primeiro vídeo Preta Gil aparece ao lado do humorista Marcelo Adnet (que está 

caracterizado de Galvão Bueno), que anuncia a entrada ao vivo no programa Se Joga e declara 

que ela é “cheirosa, maravilhosa, toda de branco, um orixá”, ela gargalha e diz “amo, amo, 

amo”. A segunda é uma foto da cantora ao lado dos apresentadores do programa Se Joga, Érico 

 

64  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B5FsamZF2zU/?igshid=11f6d2avxg9nm>. Acesso em: 

11 de jun. de 2020. 

Figura 34 Print 1 da terceira 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2019. 

Fonte: Instagram. 

 

Figura 35 Print 2 da terceira 

publicação no feed do 

Instagram da Preta Gil, 

realizada em 20 11 2019 

Fonte: Instagram. 
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Brás (um homem negro) e Fernanda Gentil (uma mulher branca). O terceiro é um vídeo 

(boomerang) ao lado do ator Douglas Silva (homem negro). 

Palavras-chaves: se joga; Dia da Consciência Negra 

Hashtag: #sejoga; #diadaconsciêncianegra 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Faz referência. 

Plataforma utilizada: Instagram65. 

 

Publicações realizadas no feed do Instagram da Deputada Federal Talíria Petrone no Dia 

da Consciência Negra, em 2018 e 2019, respectivamente: 

 

A Deputada Federal Talíria Petrone atuou como professora de História na Maré, 

comunidade localizada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro que começou a ser 

urbanizada na década de 1940 com o desenvolvimento industrial da cidade, atraindo grande 

fluxo de migrantes nordestinos a procura de trabalho66 e hoje tem 47.758 (quarenta e sete mil 

setecentos e cinquenta e o oito) mil lares, abrigando 139.000 (cento e trinta e nove) mil 

moradores67.  A historiadora também trabalhou em São Gonçalo e Niterói, em 2016.  

A inserção na política começou quando conheceu o Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), em 2010, iniciando sua militância partidária. Seis anos mais tarde Talíria foi a mais 

votada e eleita vereadora pela cidade de Niterói (2017), com uma campanha que clamava por 

uma cidade negra, feminista, LGBT e popular, sendo por mais de um ano, a única mulher na 

Câmara Municipal. A então vereadora também foi presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente.  Depois do assassinato da amiga, companheira de lutas 

e vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, houve algumas transformações. 

Assim como outras mulheres, Talíria foi motivada por um sentimento de ter que ocupar espaços 

políticos com corpos e vozes negras, se candidatando à Deputada Federal nas eleições de 2018, 

 

65  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B5GRlSMFWfC/?igshid=if7h7r31lalq>. Acesso em: 11 

de jun. de 2020. 

66 Dados retirados do site Museu da Maré. Disponível em: 

<http://www.museudamare.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=124>. 

Acesso em 20 de Out. de 2019. 

67 Complexo da Maré faz seu próprio censo e vê melhorias na comunidade. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/complexo-da-mare-faz-seu-proprio-censo-ve-melhorias-na-comunidade-

23754449>. Acesso em: 20 de Out. de 2019. 
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e posteriormente sendo a nona mais votada do estado e se elegendo Deputada Federal pelo 

Estado do Rio de Janeiro (2019), cargo em que ocupa no momento pelo PSOL68.  

 

• Post 1 – Dia da Consciência Negra, 2018 

 

           

 

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2018 

Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 4,1 mil 

Comentários: 24 

Tema: Dia da Consciência Negra 

Legenda: A imagem publicada é de uma ilustração de uma mulher negra de pele retinta, cabelo 

black. Onde seria o rosto está escrita uma frase de Jurema Werneck, “Nossos passos vêm de 

longe”. 

Palavras-chaves: jovens; resistência; consciência negra; liberdade 

 

68 Dados retirados do site da Deputada Federal, Talíria Petrone (PSOL). Disponível em: 

<https://www.taliriapetrone.com.br/quem-somos >. Acesso em: 08 de out. de 2019. 

Figura 36 Print 1 da 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 
Petrone, realizada em 20 11 

2018.  Fonte: Instagram. 

 

Figura 37 Print 2 da 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 

Petrone, realizada em 20 11 

2018. Fonte: Instagram. 
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Hashtag: #consciêncianegra; #JustiçaParaMarielleEAnderson; #resistencia; 

#vidasnegrasimportam 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Sim. 

Plataforma utilizada: Instagram69. 

 

• Post 1 – Dia da Consciência Negra, 2019 

 

   

 

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 5,2 mil 

Comentários: 62 

Tema: Novembro Negro. 

Legenda: A imagem é uma ilustração que faz referência ao dia da Consciência Negra, 

estampando inclusive a data (20 de novembro) e o rosto de Zumbi de Palmares (do lado 

esquerdo) e de Dandara (do lado direito). 

Palavras-chaves: racismo estrutural; negro; resistência; pensadoras/pensadores 

Hashtag: #NovembroNegro 

 

69  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BqaJFCqlDvU/?igshid=1t4gzykm9lm99>. Acesso em: 

11 de jun. de 2020. 

Figura 38 Print 1 da primeira 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 
Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 

 

Figura 39 Print 2 da primeira 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 

Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 

 

Figura 40 Print 3 da primeira 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 
Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 
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Referente ao Dia da Consciência Negra? Sim. 

Plataforma utilizada: Instagram70. 

 

• Post 2 – Dia da Consciência Negra, 2019 

 

           

 

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

Fotos/vídeos publicados: 1 foto 

Curtidas: 5,3 mil 

Comentários: 65 

Tema: Aniversário. 

Legenda: A foto tem duas pessoas, Talíria e Aurea Carolina (Deputada Federal pelo Estado de 

Minas Gerais), mulher negra de pele clara, cabelo crespo e black, grávida. As duas estão 

abraçadas e sorridentes, ambas com uma das mãos na barriga de Aurea. Ao fundo, no chão, tem 

 

70  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B5Fn-8DJGo8/?igshid=wpmbpj65wi5z>. Acesso em: 

11 de jun. de 2020. 

Figura 41 Print 1 da segunda 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 

Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 

 

Figura 42 Print 2 da segunda 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 

Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 
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um quadro que estampa o rosto de Marielle Franco (vereadora do PSOL no Rio de Janeiro 

assassinada em março de 2018).  

Palavras-chaves: Dia da Consciência Negra; aniversário; aureacarolina; feminista; antirracista. 

Hashtag: Não tem 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Faz referência. 

Plataforma utilizada: Instagram71 

 

• Post 3 – Dia da Consciência Negra, 2019 

 

           

 

 

 

Data da publicação: 20/11/2019 

Fotos/vídeos publicados: 3 fotos 

Curtidas: 4 mil 

Comentários: 91 

Tema: Inauguração de gabinete compartilhado. 

Legenda: São três fotos carregadas na publicação. Na primeira estão a Deputada Federal Talíria 

Petrone, usando um turbante e a também Deputada Federal Áurea Carolina, com o cabelo solto, 

 

71  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B5F2uqhJYy_/?igshid=1g5oqj3w6snvi>. Acesso em: 

11 de jun. de 2020. 

Figura 43 Print 1 da terceira 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 

Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 

 

Figura 44 Print 2 da terceira 

publicação no feed do 

Instagram da Talíria 

Petrone, realizada em 20 11 

2019. Fonte: Instagram. 
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usando óculos, ambas bem sorridentes. A segunda foto é da divisória do Gabinete que estampa 

a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, o número do gabinete, o nome de Talíria, seu cargo, 

nome do partido. A porta ao lado estampa a frase “Quem mandou matar Marielle?”. A terceira 

foto estampa a divisória do Gabinete com as informações deferentes a Áurea, bandeira do 

Estado de Minas Gerais, número do gabinete, o nome, cargo, nome do partido e a informação 

de que o gabinete é compartilhado por ambas. Também é possível ver a porta onde a pergunta 

“Quem mandou matar Marielle?” está estampada. 

Palavras-chaves: Dia da Consciência Negra; aniversário; aureacarolina; inauguração de 

gabinete; câmara dos deputados 

Hashtag: Não tem. 

Referente ao Dia da Consciência Negra? Faz referência. 

Plataforma utilizada: Instagram72. 

 

As informações coletadas acima, serão utilizadas para compreender como as 

protagonistas centrais desta pesquisa se posicionaram no mês e no Dia da Consciência Negra, 

auxiliando a estruturação das análises dos comentários a serem realizadas no próximo capítulo, 

orientados pela Análise do Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B5GUi46phxM/?igshid=9wdmj15s2797>. Acesso em: 

11 de jun. de 2020. 
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3 – ANÁLISE DE COMENTÁRIOS REALIZADOS NAS PUBLICAÇÕES NO DIA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

 Neste capítulo será realizada a análise de comentários baseado nas noções do método 

da Análise do Discurso de orientação francesa, a partir de 6 posts publicados no feed do 

Instagram das três protagonistas centrais desta pesquisa. Analisaremos 1 comentário referente 

à publicação, no Dia da Consciência Negra, dos anos de 2018 e 2019 respectivamente. Sendo 

a análise desempenhada a partir do comentário mais curtido, entre os cinco primeiros. Diante 

disso, exploraremos a narrativa histórica do dia da Consciência Negra – ou Dia de Zumbi dos 

Palmares – celebrada em 20 de novembro. Além disso, explicaremos a metodologia aplicada 

através do método de Análise do Discurso, discorrendo acerca de como aplicaremos nos 

comentários selecionados através do levantamento quantitativo das publicações realizadas nos 

perfis de Nátaly Neri, Preta Gil e Talíria Petrone, apontando o corpus da análise.  

 

3.1 – O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro 

 

O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, que foi assinada no 

dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, filha de D. Pedro II, conhecida como “a 

Redentora”. Hoje, 132 anos depois, a data não tem muita representação para a comunidade 

negra levando em consideração os enfrentamentos e resistência de abolicionistas negros que 

combateram essa estrutura sendo mais relevantes para a abolição da escravatura, por isso 

ativistas dão mais importância a outra data por representar a luta do povo negro.  O décimo 

primeiro mês do calendário é celebrado como Novembro Negro, período em que as pautas 

relacionadas a população negra são mais debatidas no Brasil, como racismo, feminismo negro 

e desigualdade social. O dia 20 é celebrado como dia da Consciência Negra desde janeiro de 

2003, quando foi incluída como data comemorativa do currículo escolar, tornando obrigatório 

o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileiras através de projetos e ações que tratem sobre 

discriminação, inserção do negro no mercado de trabalho, entre outros que resgate a 

ancestralidade. Ainda assim, apenas em 2011 a Lei 12.519/2011 que institui oficialmente a data 

no calendário de comemorações foi sancionada, estabelecendo a data como feriado em mil 

municípios.  

A data escolhida faz menção ao falecimento de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos 

maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista, 
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enfrentando a Coroa portuguesa. Zumbi foi o último líder de um dos maiores quilombos do 

Brasil, o Palmares, que chegou a comportar 30 mil escravos fugitivos.73. 

A importância da data não se limita a comemorar a inclusão no currículo escolar sobre 

a história da luta dos negros no país, a importância deles na sociedade, a riqueza da cultura afro 

brasileira e suas distintas etnias. A data se faz importante ao debater e fazer refletir sobre a 

discriminação sofrida pela população negra, a violência ainda sofrida, a desigualdade social 

como reflexo do período escravagista e por isso a importância da inserção do negro no mercado 

de trabalho. Em razão disso, decidimos selecionar os posts publicados no mês da Consciência 

Negra para realizarmos as análises, em primeiro momento, para que chegássemos às 

publicações do dia 20, acreditando que ocorra maior interação entre os internautas e 

enriquecendo o resultado da pesquisa.  

O método aplicado nesta pesquisa para compreender tanto as postagens como a conexão 

com os comentários dos seguidores para verificação da existência ou não de interação, é a 

Análise do Discurso de orientação francesa, utilizando como conceitos-chave o sujeito, o 

discurso e a ideologia, conforme proposto pelo filósofo Michel Pêcheux. Trata-se de uma 

abordagem que é fruto da interação entre a Linguística envolta as Ciências Humanas. O filósofo 

foi o pioneiro, mas outros estudiosos continuaram a desenvolvê-la na segunda metade do século 

passado, na França, de acordo com Vânia Guerra (2003). Levamos em consideração que a 

compreensão dos três conceitos é fundamental, já que se faz necessário para a realização da 

análise nesta pesquisa, o entendimento do atravessamento da ideologia tanto na vivência das 

mulheres negras, como sujeitos, quanto na maneira como a ideologia é refletida nos discursos. 

Reforçamos que os discursos analisados será o mais curtido entre os 5 primeiros comentários – 

considerando apenas os discursos textuais, eliminando emojis, por exemplo – realizados nas 

publicações mais curtidas no dia da Consciência Negra feitos pela influenciadora digital 

Nátaly Neri, pela artista contemporânea Preta Gil e pela Deputada Federal Talíria Petrone, além 

daqueles manifestados nos comentários dos posts. Temos o intuito de identificar ou constatar 

se há alguma menção dos conceitos-chave nos comentários, caso tenham sido referidos na 

postagem. Assim, indicaremos se houve apropriação da linguagem pelo seguidor e, 

consequentemente, se houve interação, ou não.  

Iniciamos a compreensão de como o método funciona tendo como base os significados 

das palavras que, juntas, o nomeiam: análise e discurso. Eduardo Manhães (2017) explica que 

 

73 SOARES, Renato. [s.d.] O que é Consciência Negra? Disponível em: < 

https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-consciencia-negra/>. Acesso em: 20 de jun. de 2020.  

https://escolaeducacao.com.br/o-que-e-consciencia-negra/


85 
 

analisar significa dividir e discurso é o mesmo que linguagem em curso, o discurso é a 

apropriação da linguagem pelo emissor, o constituindo como sujeito de ação social. Sendo 

assim, a AD é a fragmentação do texto em discursos, em vozes que o constituem, consistindo 

em desmontar o texto para compreender como ele foi elaborado. A Análise do Discurso 

francesa é caracterizada pelo assujeitamento do emissor, que se expressa intermediado por 

discursos sociais existentes, sendo necessário identificar os discursos instituídos e que foram 

incorporados pelo sujeito. 

A Análise do Discurso, estruturada pelos estudiosos franceses, se baseia no 

entendimento da relação da linguagem com a exterioridade, condicionando a produção do 

discurso com o interdiscurso; o dizer do sujeito sempre está relacionado com outros dizeres 

recebidos e reformulados, como será verificado no contraponto dos comentários em relação às 

postagens. Guerra defende que, no campo da AD  

o discurso se constitui sobre o primado do interdiscurso: todo discurso 

produz sentidos a partir de outros sentidos já cristalizados na sociedade. 
Então, pode-se conceber a memória discursiva como sendo esses 

sentidos já cristalizados, legitimados na sociedade e que são reavivados 

no intradiscurso. Este é, muitas vezes, apagado pela ideologia, para 

produzir o efeito de homogeneidade discursiva, espaço de 
deslocamentos, de retomadas, de conflitos, de regularização. (2003, p. 

4) 

 

Assim sendo, a AD não aceita concepções que reduzem a linguagem como expressão 

do pensamento ou instrumento da comunicação. Para esse método a linguagem é compreendida 

como agente de ação e transformação, considerando a apropriação da palavra enquanto ato 

social que pode gerar, entre outras coisas, reconhecimentos, constituição de identidade e 

constatação das relações de poder, por exemplo (Guerra, 2003, p. 2 apud Orlandi, 1998:17). 

Por isso, consideramos que o uso da linguagem por mulheres negras pode promover discursos 

enriquecedores, entendendo ser necessário observar o atravessamento da ideologia, particular a 

cada indivíduo, o que a análise dos discursos nos permitirá aprender.   

A AD entende que o sujeito é permeado pela ideologia e pelo inconsciente, ele é 

descentrado. O sujeito não se estabelece na origem dos processos discursivos que comunica, 

porém acredita ser a fonte do próprio discurso, ou seja, não acredita que outros discursos 

possam o influenciar. Porém, na constituição do sujeito do discurso intercede a perspectiva de 

que o sujeito é social, atravessado pela ideologia, mas acredita ser individual e é provido de 

inconsciente, porém acredita estar sempre consciente. Sendo assim, “o sujeito (re)produz o seu 

discurso” (GUERRA, 2003, p. 3). 
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O termo ideologia foi conceituado de distintas maneiras por alguns estudiosos, sendo 

utilizado pela primeira vez no início do século XIX por Destutt de Tracy, no livro Éléments 

d´Ideologie como referência à ciência da gênese das ideias. Todavia, depois do levantamento 

realizado por definições dos filósofos Karl Marx, Marilena Chauí, Louis Althusser e Michel 

Foucault. Analisaremos os comentários, levando em consideração o conceito de construção 

ideológica apontado por Foucault, quando este autor diz que a verdade e o poder estão 

estritamente ligados. Segundo o filósofo, a sociedade é constituída por verdades elaboradas 

pelos que detém o poder, logo, reproduzem os discursos fazendo com que sejam compreendidos 

e funcionem como verdadeiros. A verdade, por sua vez, “é estreitamente ligada à formação de 

sujeitos, bem como à sua linguagem” (GUERRA, 2003, p. 11).  Foucault aponta que se existem 

relações de poder constituídas através dessas verdades institucionalizadas, existe a 

possibilidade de haver resistência. Então, reforçamos nossa hipótese de que mulheres negras se 

apropriando do Instagram atuam a partir da resistência.   

A ideologia alia o linguístico ao sócio-histórico, onde a formação ideológica se 

manifesta através da linguagem, constituindo os sujeitos. A comunicação entre o homem 

(sujeito) e a realidade vivida – podendo ser assujeitado ou não – é intermediada pela linguagem. 

Por meio dela, são manifestadas as “representações e os implícitos ideológicos, sempre 

dependentes das condições de produção dos discursos” (GUERRA, 2003, p. 13), com reflexos 

em diversos aspectos na vida deste sujeito, como nas suas experiências e na sua formação.  

Anteriormente, apontamos o significado da palavra discurso, contudo apresentaremos a 

perspectiva do conceito fundamentado, principalmente, por Foucault (1973) através de Vânia 

Guerra (2003, p. 13), quando ela diz que o discurso é “um conjunto de enunciados regulados 

numa mesma formação discursiva”. O filósofo afirma que um discurso é constituído na 

dispersão de textos, podendo ser atravessado por várias formações discursivas a partir de uma 

dominante, sendo que um texto é estruturado na dispersão do sujeito (FOUCAULT, 1987 apud. 

GUERRA, 2003). 

Aplicaremos a análise dos comentários baseado nas noções da Análise do Discurso 

francesa verificando se existe interação entre os textos publicados no feed das mulheres negras 

e os comentários dos internautas, ao se tratar de assuntos relevantes à representatividade de suas 

inserções no Instagram e na representação que comportam, ainda mais se falando no dia da 

Consciência Negra. 

 

 



87 
 

3.2 – Processo metodológico de recorte do Corpus para Análise  

 

No Brasil, o mês da Consciência Negra é celebrado no mês de novembro, sendo o dia 

20 registrado como feriado nacional, conhecido como dia de Zumbi dos Palmares. Pessoas 

públicas e anônimas se apropriam do momento para discutir acerca das desigualdades sociais 

que a população negra ainda sofre em nosso país, como também aproveitam para celebrar 

personalidades reconhecidas por suas lutas e conquistas, como Dandara – companheira de 

Zumbi. Sendo assim, realizamos o levantamento quantitativo das publicações realizadas na 

semana em que é comemorado o dia da Consciência Negra dos dois últimos anos, 2018 e 2019 

respectivamente, para observarmos o engajamento da influenciadora digital Nátaly Neri, da 

artista contemporânea Preta Gil e da Deputada Federal Talíria Petrone para iniciarmos a 

compreensão do envolvimento de cada uma como métrica comparativa em relação aos posts 

realizados no dia 20 de novembro.  

Os dados foram coletados entre os dias 03 e 11 de junho de 2020, nos possibilitando 

elaborarmos as tabelas abaixo para visualizarmos a quantidade de publicações realizadas, o 

número de curtidas recebidas em cada post, além do número de comentários. Onde sinalizamos 

com um traço (-) não houve publicação realizada no dia, quando as enumeramos significa que 

houveram mais de um post realizado e quando a publicação alcançou menos de mil curtidas, 

sinalizamos com “nada consta”, já que nessa condição a plataforma não disponibiliza os 

números exatos para o público. Abaixo, as tabelas elaboradas com os dados adquiridos. 

A seguir, ilustramos o levantamento de dados das publicações realizadas no feed do 

Instagram da influenciadora digital Nátaly Neri, da artista contemporânea Preta Gil e da 

Deputada Federal Talíria Petrone no mês da Consciência Negra, em 2018: 
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NOVEMBRO/2018 Nátaly Neri Preta Gil Talíria Petrone 

Publicações mês 12 64 46 

Publicações dias 18 a 24  1 17 8 

Curtidas dia 18 - 1 – 60,9 mil 

2 –35,7 mil 

3 – 78,4 mil 

4 –86,4 mil 

5 – 35,1 mil 

- 

COMENTÁRIOS DIA 18 - 1 – 943 

2 – 303 

3 – 1.591 

4 – 1.616 

5 – 706 

- 

Curtidas dia 19 - 98,3 mil 1 – 1 mil 

2 – 3,1 mil 

COMENTÁRIOS DIA 19 - 503 1 – 5 

2 – 22 

Curtidas dia 20 1 – 10,4 mil 1 – 68,4 mil 

2 – 14,3 mil 

3 – 11 mil 

1 – 4,1 mil 

COMENTÁRIOS DIA 

20 

79 1 – 507 

2 – 136 

3 – 116 

24 

Curtidas dia 21 - 1 – 16,7 mil 

2 – 4,9 mil 

- 

COMENTÁRIOS DIA 21 - 1 – 213 

2 – 112 

- 

Curtidas dia 22 - 1 –3,6 mil  

2 – 40,3 mil 

Não consta 

COMENTÁRIOS DIA 22 - 1 – 228 

2 – 1.301 

3 

Curtidas dia 23 - 1 – 10,5 mil 

2 – 14,4 mil 

1 – 1,2 mil 

2 – 2,6 mil 

COMENTÁRIOS DIA 23 - 1 – 94 

2 – 267 

1 – 11 

2 – 19 

Curtidas dia 24 - 1 – 155 mil 

2 – 16,3 mil 

1 – Não consta 

2 – 1 mil 

COMENTÁRIOS DIA 24 - 1 – 1.664 

2 – 544 

1 – 2  

2 – 8 

Tabela 7 Levantamento de dados das publicações realizadas na semana da Consciência Negra (2018). 

Fonte: Autoria própria. 

 

Abaixo, apresentamos o levantamento de dados das publicações realizadas no feed do 

Instagram da influenciadora digital Nátaly Neri, da artista contemporânea Preta Gil e da 

Deputada Federal Talíria Petrone no mês da Consciência Negra, em 2019: 
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NOVEMBRO/2019 Nátaly Neri Preta Gil Talíria Petrone 

Publicações mês 10 60 65 

Publicações dias 17 a 23  5 16 16 

Curtidas dia 17 - 28,9 mil - 

COMENTÁRIOS DIA 17 - 282 - 

Curtidas dia 18 23,149 mil 

 

1 - 7,8 mil 

2 -14 mil 

3 -19,1 mil 

4 - 26,3 mil 

7 mil 

 

COMENTÁRIOS DIA 18 69 1 - 78 

2 - 245 

3 - 116 

4 - 176 

86 

Curtidas dia 19 24,333 mil 

 

51 mil 

 

1 - 1,2 mil 

2 - 1,8 mil 

3 - 17,0 mil 

4 - 28,7 mil 

5 - 4,5 mil 

COMENTÁRIOS DIA 19 126 608 1 -30 

2 - 15 

3 - 419 

4 -1.640 

5 - 259 

Curtidas dia 20 20.652 mil 1 - 39,9 mil 

2 - 5,4 mil 

3 - 11,5 mil 

1 - 5,2 mil 

2 - 5,3 mil 

3 - 4,1 mil 

COMENTÁRIOS DIA 

20 

125 1 - 333 

2 - 142 

3 - 112 

1 - 62 

2 - 65 

3 - 91 

Curtidas dia 21 19,149 mil 

 

1 - 4,4 mil 

2 - 11,7 mil 

3 - 4,5 mil 

1 - Não consta 

2 - Não consta 

3 - 1,4 mil 

COMENTÁRIOS DIA 21 75 1 – 71 

2 - 115 

3 - 48 

1 - 10 

2 - 47 

3 - 23 

Curtidas dia 22 - 1 - 5,2 mil 

2 - 9,6 mil 

1 - Não consta 

2 - 1,1 mil 

3 - 1,6 mil 

COMENTÁRIOS DIA 22 - 1 - 105 

2 - 176 

1 - 23 

2 - 33 

3 - 22 

Curtidas dia 23 17,713 mil 

 

1 - 31,4 mil 

2 - 65,7 mil 

4,9 mil 

 

COMENTÁRIOS DIA 23 66 1 - 174 

2 - 446 

88 

Tabela 8 Levantamento de dados das publicações realizadas na semana da Consciência Negra (2019). 

Fonte: Autoria própria. 

Assim sendo, verificaremos os dados coletados e selecionaremos as publicações em que 

as protagonistas negras desta pesquisa discursam sobre o dia da Consciência Negra para 



90 
 

analisarmos os comentários fundamentado nas noções da Análise do Discurso francesa, 

enquanto observaremos se existe interação entre os sujeitos – as mulheres negras – e os 

discursos dos internautas que comentaram os posts.  

 

3.3 – Análises de comentários das publicações no feed do Instagram no Dia da Consciência 

Negra (2018 e 2019) 

 

O Dia da Consciência Negra promove importantes discussões entre os indivíduos, 

sejam elas em interações pessoais ou virtuais. Assim sendo, investigaremos as publicações 

realizadas nos feeds do Instagram da influenciadora digital Nátaly Neri, da artista 

contemporânea Preta Gil e da Deputada Federal Talíria Petrone, 20 de novembro de 2018 e 

2019, respectivamente. A análise dos comentários será realizada conforme noções da Análise 

do Discurso de orientação francesa segundo Michel Pêcheux, levando em consideração 

apontamentos de Eni Orlandi e Michel Foucault e será aplicada no comentário mais curtido 

entre os 5 primeiros – levando em consideração, apenas comentários com texto – de cada uma 

das publicações selecionadas. Assim sendo, partimos do resultado da coleta de dados resultante 

das tabelas apresentadas no subcapitulo anterior. A seguir, apresentaremos o quantitativo de 

curtidas e comentários recebidos apenas no dia da Consciência Negra, para visualizarmos 

melhor. 

 

 

PUBLICAÇÕES NO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA (20/11) 

 

ANO 2018 2019 

 CURTIDAS COMENTÁRIOS CURTIDAS COMENTÁRIOS 

Nátaly Neri 10,4 mil 79 20.652 mil 125 

Preta Gil 1 – 68,4 mil 

2 – 14,3 mil 

3 – 11 mil 

1 – 507 

2 – 136 

3 – 116 

1 - 39,9 mil 

2 - 5,4 mil 

3 - 11,5 mil 

1 - 333 

2 - 142 

3 - 112 

Talíria Petrone 4,1 mil 24 1 - 5,2 mil 

2 - 5,3 mil 

3 - 4,1 mil 

1 - 62 

2 - 65 

3 - 91 

Tabela 9 Curtidas e comentários dos posts do dia da Consciência Negra (20/11) 

 

3.3.1 – Análises de comentários nas publicações da influenciadora digital Nátaly Neri 
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A primeira análise que realizaremos será do comentário mais curtido entre os cinco 

primeiros realizados no único post que a influenciadora digital publicou no dia da Consciência 

Negra (20/11), em 2018. Conforme exposto na tabela 1, Nátaly realizou 12 publicações no feed 

do Instagram nesse período, apenas um na semana que compreende os dias 18 a 24 de 

novembro, o post que selecionamos para análise publicado no dia 20.  

Acompanhando a jovem nas redes digitais as quais está inserida – e mais 

especificamente o Instagram – identificamos quais são os assuntos mais explorados antes de 

rolar o feed. Assim que acessamos a página visualizamos a descrição, “vida consciente, 

reflexões e beleza sustentável sem crueldade animal”, ao lado incluiu emojis de uma plantinha, 

de um punho fechado negro – símbolo da resistência negra, inicialmente usado pelo movimento 

Black Panter – o símbolo mundial da reciclagem e a bandeira do arco-íris – símbolo do 

movimento LGBT+.  A primeira publicação do mês é sobre a participação dela no programa 

Encontro com Fátima Bernardes74, da Rede Globo, onde agradece o convite e o carinho da 

apresentadora além de mencionar outra convidada presente, a atriz negra Mariana Nunes, a 

quem ela se refere “Quanto poder, sensibilidade e capacidade de afetar tem essa brilhante 

mulher e artista né”. Nesse mês, a criadora de conteúdo também discursou sobre moda e 

consumo consciente – assuntos frequentemente abordados pela jovem – além de realizar 

publicações sobre maquiagem natural – falando sobre produtos que ela mesma confeccionou, 

depois de fazer um curso – e  a respeito de um encontro com outras mulheres pretas onde 

conversaram sobre “autoconhecimento, espiritualidade, vida holística, cosmos e corpos 

energéticos”, segundo ela. 

 

 

74  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BpsF9A9gy8t/>. Acesso em: 02 de ago. de 2020. 

https://www.instagram.com/p/BpsF9A9gy8t/
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Figura 45 Print da publicação no feed do Instagram da Nátaly Neri, realizada em 20 11 2018 

Fonte: Instagram. 

 

O assunto mais mencionado pela influenciadora no decorrer do mês foi o documentário 

Negritudes Brasileiras, projeto idealizado por ela, produzido juntamente ao coletivo Gleba do 

Pêssego e lançado no Youtube, no dia 12 de novembro. A jovem realizou 7 publicações sobre 

o projeto, entre divulgação do longa-metragem, trailer, apresentação dos protagonistas, que 

incluíram os intelectuais negros – as quais ela chama de especialistas – Joice Berth, Giovana 

Xavier, Aline Ramos e Alê Santos, até seguidoras negras da Nátaly Neri selecionadas para 

participar do documentário. A publicação do dia 20 de novembro apresenta os componentes da 

equipe Gleba do Pêssego. A jovem publicou 9 fotos, sendo a primeira dela acompanhada por 

15 componentes do coletivo e na sequência, 8 dessas pessoas tiveram suas fotografias expostas 

individualmente.    
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Figura 46 Print dos comentários da publicação selecionada, do dia 20 11 2018 
Fonte: Instagram. 

 

O print da publicação foi apresentado no subcapítulo 2.3.3, quando realizamos o 

levantamento de dados dos posts realizados no Dia da Consciência Negra e a legenda transcrita 

está nos anexos. A publicação recebeu 10.400 (dez mil e quatrocentas) curtidas e 79 

comentários. A análise será realizada a partir do comentário mais curtido entre os 5 primeiros, 

levando em consideração apenas os perfis que se manifestaram textualmente, que são: Helena, 

Liz, Henrique, Guilherme e Madama. Entre esses, o comentário mais curtido foi o último – 

recebendo 15 manifestações – quando Madama expressa: “Tô vendo agora o documentário!!! 

Tá muito lindo, vocês são foda! Parabéns (emoji de três rosas vermelhas)”.  A seguidora declara 

estar assistindo ao documentário, elogia o longa-metragem, a equipe e os parabeniza, mas não 

menciona nenhuma das palavras-chave resultante dos levantamentos de dados realizados 

anteriormente, nem utiliza as hashtags expostas pela influenciadora no encerramento do texto.  

Podemos relacionar o post ao que apresentamos anteriormente, quando desenvolvemos 

sobre o conceito de lugar de fala apontado pela filósofa Djamila Ribeiro (2018). A realização 

de um documentário que comunica sobre as negritudes brasileiras, abordando temas como 

colorismo e racismo, a partir da iniciativa de uma jovem universitária negra é fundamental para 

a causa da representação das mulheres negra. Quando a Nátaly se apropria das plataformas 

digitais – no caso, o Instagram e o YouTube – disseminando informações relevantes 

relacionadas as próprias vivências, somados aos conteúdos adquiridos academicamente, ela 

conquista o lugar de fala como mulher negra nesse cenário, sugerindo também que exista a 
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escuta. Todavia, observando os primeiros comentários referentes a publicação percebemos que 

não existe interação entre a mensagem transmitida pela influenciadora e os seguidores que a 

responderam, existem interações superficiais. 

  O comentário que exprime maior proximidade com o que é exposto no texto é o feito 

por Guilherme, ao agradecer a influenciadora por ter enxergado o potencial do coletivo que 

produziu o documentário, no qual ele está inserido. Ou seja, a interação está associada a 

atividade e não ao conteúdo disponibilizado. Então, mesmo quando existe a oportunidade de 

participar das redes sociais através da internet – já que existe uma parcela da população que não 

dispõe dos mecanismos necessários, como wi-fi – os sujeitos sociais não se envolvem de fato 

com o assunto proposto, interagindo apenas através de emojis ou discursando superficialmente, 

sendo em alguns momentos muito semelhantes, constatando a reprodução dos discursos. 

A criadora de conteúdo Nátaly Neri realizou 10 publicações em novembro do ano 

seguinte (2019) e metade dos posts foram na semana do dia da Consciência Negra, conforme 

dados coletados e expostos na tabela 2, no subcapítulo 2.3.3. Além de um vídeo dela cuidando 

das plantas do jardim descrevendo o dia como “um bom sábado”, um post em que parabeniza 

o amigo Júlio pelo aniversário, outros dois em que a jovem divulga a sua participação em um 

reality show sobre bricolagem75 promovido pela rede de lojas de materiais de construção, 

acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem, Leroy Merlin, em outro momento ela reflete 

sobre a chegada do fim de ano. Além dessas, as outras 5 publicações foram voltadas para 

assuntos relacionados ao mês da consciência negra, sobre as experiências como mulher negra. 

A segunda publicação do mês foi com a poetisa e taróloga negra, Pam Ribeiro, com 

quem conversou sobre negritude e espiritualidade e questionou “será que há necessidade de 

pensar a intersecção da negritude com a espiritualidade?”. A influenciadora também anuncia 

que essa é a primeira de quatro conversas com convidados especiais, em vídeos publicados no 

canal do YouTube Afros e Afins por Nátaly Neri, comandado por ela. Já no post realizado no 

dia 23, a jovem anuncia estar em um evento para valorizar e inspirar criadores de conteúdo 

negros, o YouTube Black Brasil, ressaltando ter tirado foto com várias pessoas que ela gosta. 

Também teve publicação sobre a conversa com Carlos Henrique, com objetivo de entender os 

 

75 “Bricolagem são pequenos trabalhos manuais. Na decoração, significa resolver pequenos problemas, realizar 

reparos e customizar sozinho, sem a ajuda de um profissional. A palavra bricolagem vem da língua francesa, mas 

seu conceito surgiu na década de 1950 nos EUA com a mão de obra cara demais para o bolso do americano 

médio. Assim, as pessoas comuns começaram a resolver pequenos problemas da casa sozinhas. A iniciativa deu 

tão certo que o conceito foi disseminado pelo mundo e até hoje faz o maior sucesso”. Disponível em: 

<https://www.leroymerlin.com.br/escritorios-grandes/bricolagem-aprenda-fazer-voce-mesmo>. Acesso em: 03 

de Ago. de 2020. 

 

https://www.leroymerlin.com.br/escritorios-grandes/bricolagem-aprenda-fazer-voce-mesmo
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impactos do racismo nas pessoas negras, além do último quando reflete “Eu me olho no espelho, 

me orgulho do que sinto e vejo. Queriam uma história de submissão pra mim, mas aprendi a 

não me culpar por sonhar sem freio”, aqui, ela relembra do documentário Negritudes Brasileiras 

– produzido e lançado em novembro do ano anterior – e discursa sobre a importância da música 

“Espelho”, da cantora e compositora Nayra Lays e tema do projeto realizado com o coletivo 

Gleba do Pêssego. 

 

 

Figura 47 Print da publicação do feed no Instagram da Nátaly Neri, realizada em 20 11 2019.  

 

A fotografia publicada no dia da Consciência Negra (20), retrata Nátaly Neri sorridente, 

com os dreadlocks tingidos de verde e usando uma maquiagem leve. Ao fundo, um cenário 

clean com dois vasos de plantas e uma parede verde claro. O texto na íntegra está nos anexos, 

contudo, a influenciadora explica que preparou um vídeo em seu canal no YouTube, a pedido 

da plataforma, listando as 5 mulheres negras as quais ela admira e que a inspiraram 

intelectualmente. A jovem explica que são mulheres as quais ela se conectou em momentos de 

busca e tentativa de “consciência política e individual”, além de ter indicado 5 leituras para que 

seus seguidores conheçam o trabalho delas.  Ao final do post a jovem enfatiza que 

“A #PresençaNegra é muito importante!” e solicita “Cite também 5 pessoas negras que admira 

✊🏽 aqui nos comentários pra gente trocar ainda mais!”. Assim sendo, analisaremos o comentário 

mais curtido conforme explicado anteriormente. 

https://www.instagram.com/explore/tags/presen%C3%A7anegra/
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Figura 48 Print dos comentários da publicação da Nátaly Neri, do dia 20/11/2019. 

Fonte: Instagram. 

 

O post publicado no dia 20 de novembro recebeu 20.652 (vinte mil seiscentos e 

cinquenta e duas) curtidas e 125 comentários. A análise será realizada a partir do comentário 

mais curtido entre os 5 primeiros, levando em consideração apenas os perfis que se 

manifestaram textualmente, que são: Rayane, Carlos, Djamila Ribeiro (@djamilaribeiro1), 

Preta e Alexia, sendo o comentário mais curtido, com 109 curtidas, o realizado por Djamila 

Ribeiro: “Ahhh, que coisa mais linda, como você é querida e especial (emoji de coração)”. O 

perfil possui o selo de autenticidade76, significa que a plataforma identifica a internauta como 

uma pessoa pública autêntica, assim sendo, nos referimos a filósofa Djamila Ribeiro. Assistindo 

ao vídeo “5 mulheres negras intelectuais brasileiras que admiro (e seus escritos) – 

#PresençaNegra77”, indicado por Nátaly Neri na publicação, constatamos que além de Sueli 

Carneiro, Luiza Bairros, Lélia Gonzales e Nilma Lino Gomes, Nátaly cita Djamila como uma 

das mulheres negras acadêmicas brasileiras que admira. 

 

76  Um selo de autenticidade é uma marca que aparece ao lado do nome da conta do Instagram na pesquisa 

e no perfil. Isso significa que o Instagram confirmou que uma conta é a presença autêntica da figura pública, da 

celebridade ou da marca global que representa. Disponível em: < 

https://help.instagram.com/733907830039577?helpref=related>. Acesso em: 04 de ago. de 2020. 

 
77  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=WiTF73fIcl0>. Acesso em: 04 de ago. de 2020. 

https://help.instagram.com/733907830039577?helpref=related
https://www.youtube.com/watch?v=WiTF73fIcl0
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É explícita a conexão existente entre e Djamila e Nátaly, se tratando de duas mulheres 

negras públicas, conectadas para além da rede sociotécnica do Instagram. Porém, não houve 

interação entre os discursos essencialmente, Djamila correspondeu a menção referida a ela, 

sendo uma das inspirações da influenciadora, mas não respondeu o proposto por Nátaly ao final 

da publicação, citar – nos comentários – 5 pessoas negras que a inspiraram.    

Respeitamos o método, porém acreditamos na relevância de apontarmos os outros 

comentários, levando em consideração a interação ocorrida com o discurso de Nátaly mesmo 

que não tenham sido as manifestações mais curtidas, entre as selecionadas na amostragem. 

Sendo assim, observamos o último comentário que visualizamos no print, da seguidora faflor, 

o único em que a solicitação é correspondida discursivamente, ao responder: “Você é uma das 

5 mulheres negras que admiro e foi referência no meu processo de autoconhecimento (emoji de 

um coração vermelho) Obrigada (emoji de uma rosa vermelha)”. Duas outras seguidoras, não 

citadas anteriormente, responderam a Nátaly marcando os perfis das 5 mulheres negras que as 

inspiraram, mas não escrevem nada além disso, não argumentaram. Resgatamos, portanto, o 

discurso de Collins (2013), mencionado no subcapítulo 1.3 que discute a reordenação social no 

cotidiano da mulher negra no mundo globalizado através do conhecimento ao interpretar que 

mulheres negras podem colaborar umas com as outras no processo de empoderamento, mesmo 

que a responsabilidade das autodefinições e autoavaliações sejam individuais. Então, 

acreditamos que os discursos disseminados através do uso da linguagem por Nátaly Neri e as 

outras mulheres negras citadas, são fundamentais no processo de empoderamento das 

seguidoras negras – ou brancas, uma das manifestações ocorreu por uma mulher branca. 

Comparando o número de curtidas e comentários realizados nos posts do Dia da 

Consciência Negra no feed do Instagram da influenciadora digital, certificamos que 

aumentaram as interações, podendo ter ocorrido pelo aumento no número de seguidores no 

intervalo entre os dois anos ou pela estabilidade na frequência de manifestações na plataforma.   

Contudo, acreditamos que as internautas não aproveitaram a oportunidade de dialogarem sobre 

os assuntos expostos.  

 

3.3.2 – Análises de comentários nas publicações da cantora contemporânea Preta Gil 

 

 A segunda protagonista desta pesquisa é a cantora Preta Gil. É conhecida do público a 

mais tempo – tem quase 20 anos de carreira artística – e a que possui o maior número de 

seguidores no Instagram, são mais de 8 milhões.  
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A artista interage bastante com os internautas, se apropriando de todas as ferramentas 

disponíveis na plataforma, como exemplificado anteriormente no capítulo 2. Examinando a 

tabela 7, quando coletamos os dados sobre as publicações realizadas em novembro de 2018, 

verificamos que a artista publicou no feed 64 vezes ao longo do mês, 17 posts foram publicados 

entre os dias 18 e 24 – na semana do Dia da Consciência Negra – e  3 dessas, realizadas no dia 

20.  A publicação com o maior número de visualizações no mês – mais de 342 mil – é referente 

ao vídeo do aniversário de 3 anos da neta Sol de Maria, quando a criança “conhece a Bela e a 

Fera” e a mais curtida – mais de 187 mil – é sobre um dia de folga em que Preta aparece de 

biquini dentro de uma banheira de hidromassagem. Observando as publicações do mês 

superficialmente, observamos que a maioria são direcionadas a felicitações aos amigos 

aniversariantes – a maioria famosos – são 13, dentre elas 5 referentes ao aniversário da neta. O 

Bloco da Preta78 teve uma edição realizada em São Paulo, dia 14, acumulando 8 posts no 

Instagram, naquele mês. Além desses, a divulgação do Bazar da Preta79, evento beneficente 

realizado desde 2007 pela cantora, rendeu 7 publicações no feed.  

 

 

Figura 49 Print da publicação do feed no Instagram da Preta Gil, realizada em 20 11 2018. Fonte: 

Instagram. 

 

78  Disponível em: <https://www.instagram.com/blocodapreta/>. Acesso em: 06 de ago. de 2020. 
79  Disponível em: <https://www.instagram.com/bazardapreta_/>. Acesso em: 06 de ago. de 2020. 

https://www.instagram.com/blocodapreta/
https://www.instagram.com/bazardapreta_/
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As 3 publicações realizadas no dia 20 de novembro foram, em ordem cronológica: a 

primeira, sobre o aniversário de 3 anos da neta Sol de Maria – com mais de 68 mil curtidas – a 

segunda era a fotografia da artista com 1 ano, lembrando o Dia Mundial da Criança, data 

comemorada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) – recebendo mais de 14 

mil curtidas – e a terceira publicação é o post compartilhado do pai, o também artista Gilberto 

Gil, fazendo referência ao dia da Consciência Negra, no Brasil – recebendo 11 mil curtidas, que 

anexamos o print acima.  A publicação em que a cantora compartilha o post de Gilberto Gil, se 

pronunciando sobre a data comemorativa para a população negra – ao menos pelos indivíduos 

inseridos no movimento negro e/ou ativistas – foi a que recebeu o menor número de curtidas e 

de comentários. Os seguidores da artista comentaram 116 vezes e, a partir disso, selecionamos 

os 5 primeiros comentários em que dialogavam com o discurso da publicação, para além dos 

emojis e marcações, para iniciarmos a análise de comentário baseado nas noções da Análise de 

Discurso francesa. 

 

 

Figura 50 Print dos comentários da publicação da Preta Gil, do dia 20/11/2018. Fonte: Instagram. 

 

Os 5 primeiros perfis que se manifestaram textualmente foram: Rose, pucca, Simone 

Santos, Sarah Oliveira e Geovania, respectivamente. Entre eles, o mais curtido é o comentário 

de Sarah Oliveira, figura pública, comunicadora, já foi repórter do extinto Vídeo Show, da Rede 
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Globo. Sarah comentou “O maior (emoji de coração vermelho e punho cerrado de pele negra) 

hashtag respect 4veah”. 

O print apresentado acima, na figura 50, ilustra os 14 primeiros comentários realizados 

na publicação, chamando a atenção para a ausência de formações discursivas expressivas 

realizadas pelos internautas, que utilizaram muitos emojis para expressarem seus sentimentos 

e/ou opiniões acerca da imagem e do discurso inserido na legenda. Além do fato de que o 

comentário mais curtido seja o de uma pessoa pública e mesmo assim, não tendo sido tão 

expressivo já que apenas 6 internautas curtiram o comentário e não houve nenhuma resposta ao 

comentário. 

No ano seguinte, mais uma vez a artista permaneceu atuante no feed do Instagram. Ao 

longo do mês ela realizou 60 publicações, sendo que 16 foram entre os dias 17 e 23, e entre elas 

3 no dia no Dia da Consciência Negra. O assunto mais frequente nas publicações de Preta em 

novembro de 2019 foram os registros ou divulgações da peça “Mais preta do que nunca”, a qual 

protagonizou, mencionada 15 vezes entre hashtags e citações. As felicitações aos amigos 

aniversariantes no mês seguiram presentes também, com 8 posts sobre aniversários, além disso, 

a reprodução dos bastidores e divulgação do videoclipe do single “Só amor” ocorreu 4 vezes 

no início do mês. Contudo, no dia 20, as três publicações realizadas foram: a primeira é um 

vídeo curto em que a cantora aparece dançando com o marido em um show, o Baile da Preta, 

onde recebeu 39.900 mil curtidas e 333 comentários. A segunda, também ao decorrer do mesmo 

show, a artista se manifesta sobre o dia da Consciência Negra em outro vídeo depois de convidar 

uma fã da plateia a subir no palco e descobrir que seu nome é Anastácia. A cantora emocionada 

discursou sobre a coincidência, já que a história da escrava Anastácia ficou conhecida por 

algumas pessoas acreditarem na ter realização de milagres executados por ela, a publicação 

recebeu 5.400 curtidas e 142 comentários. O terceiro post foi referente à participação de Preta 

Gil no programa de TV Se Joga, da Rede Globo, quando os seguidores efetuaram 11.500 

curtidas e registraram 112 comentários. 
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Figura 51 Print da publicação do feed no Instagram da Preta Gil, realizada em 20 11 2018. Fonte: 

Instagram. 

 

 A segunda publicação, da qual selecionaremos os comentários para análise, apresentou 

o menor número de interações, seja nas curtidas quanto nos comentários, comparado aos outros 

2 posts publicados no mesmo dia, quando celebrado o dia da Consciência Negra.  

 

Figura 52 Print dos comentários da publicação da Preta Gil, do dia 20/11/2019. Fonte: Instagram. 
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Os 5 primeiros perfis que se manifestaram textualmente são: Suelen, Marcelle, 

Valquiria, Gabriel e Dedé, respectivamente. Os comentários selecionados não receberam 

nenhuma curtida, portanto não analisaremos o mais curtido – conforme a proposta de análise – 

e sim o primeiro manifestado no print. A seguidora Suelen se manifestou: “Te amo (emoji de 

coração vermelho)”, o comentário realizado não nos possibilita afirmar se ela ama a artista 

porque é fã e a admira ou porque houve um envolvimento com o discurso da Preta Gil. Aqui, 

podemos observar a quantidade de manifestações sem muito envolvimento com a mensagem 

transmitida pela artista.  

Apontamos a expressividade existente ao comparar a quantidade de interações que um 

vídeo da Preta Gil dançando com o marido tem em relação a outro registrado no mesmo dia, 

quando a artista se manifesta sobre as desigualdades sociais ainda enfrentadas pela população 

negra, em relação aos indivíduos brancos, questão que desenvolvemos no capítulo 1.  

 

3.3.3 – Análises de comentários nas publicações da Deputada Federal Talíria Petrone 

 

A terceira protagonista negra desta pesquisa é Talíria Petrone. Provavelmente, entre as 

três, é a menos conhecida pelo público se considerarmos também que estreou no cenário 

político à menos de 5 anos – na Câmara de Vereadores de Niterói – e teve maior visibilidade 

nacionalmente nas últimas eleições, em 2018, quando eleita Deputada Federal pelo PSOL.  

Ativa no Instagram, Talíria também interage frequentemente com os seguidores, 

inclusive mantendo vídeos explicativos sobre os acontecimentos e posicionamentos na Câmara 

dos Deputados, antes das modificações em consequência da pandemia do COVID-19. 

Observando a tabela 7, quando coletamos os dados sobre as publicações realizadas em 

novembro de 2018, verificamos que a Deputada publicou 46 vezes no feed ao longo do mês, 

sendo 8 posts publicados entre os dias 18 e 24 – na semana do Dia da Consciência Negra – e 1 

dessas, realizada no dia 20. A publicação que recebeu o maior número de curtidas correspondia 

a uma imagem em que ela mostra o crachá concedido na Câmara dos Deputados, com seu nome, 

fotografia e escrito “Deputada Eleita”, o post recebeu mais de 23 mil curtidas. A maioria das 

publicações registradas por ela nesse período foram na Câmara dos Deputados ou referentes as 

atividades nesse ambiente, além de algumas estarem correlacionadas ao seu partido – o PSOL 

– e a bancada composta por seus integrantes. Em outros momentos, ela denunciou a violência 

sofrida pela população negra e/ou periférica, mencionando o desastre ocorrido no Morro do 

Estado, em Niterói, e situações de violência policial resultando no assassinato de jovens negros. 

Consideramos importante mencionar que Talíria era colega de partido e amiga próxima da 
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vereadora Marielle Franco, assassinada em março do referido ano. Sendo assim, ela reivindica 

justiça pela amiga e Anderson – motorista também assassinado na mesma ocasião – em três 

dias distintos. 

A publicação realizada no dia 20 de novembro foi referente ao dia da Consciência 

Negra, quando Talíria se apropriou do feed e denunciou os assassinatos de jovens negros e 

vereadoras negras – lembrando Marielle Franco – o feminicídio, encarceramento, a mortalidade 

materna, também discursa sobre a resistência ancestral do povo negro, sobre a luta das mulheres 

negras nas favelas, subúrbios e periferias, além de citar os nomes dos homens e mulheres, 

segundo ela, vítimas do Estado.   

 

 

Figura 53 Print da publicação do feed no Instagram da Talíria Petrone, realizada em 20 11 2018. 

Fonte: Instagram. 

 

O post recebeu pouco mais de 4 mil curtidas e 24 comentários. Apoiado nessas 

informações, selecionamos os 5 primeiros comentários em que os internautas dialogaram com 

o discurso da publicação, para além dos emojis e marcações, para iniciarmos a análise de 

comentário. 
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Figura 54 Print dos comentários da publicação da Talíria Petrone, do dia 20/11/2018. Fonte: 

Instagram. 

 

Os 5 primeiros perfis que se manifestaram textualmente foram: Leda, Sandra, Angella, 

Katia e Luccin, respectivamente. Nesse caso, dois dos comentários receberam duas curtidas 

cada e empataram. Então, analisaremos o primeiro, entre eles, considerando a cronologia dos 

comentários: “É vamos mais longe ainda.... ao infinito e além (na sequência, emoji de punho 

negro cerrado e de um coração vermelho)”. 

As manifestações de Talíria Petrone, no mês da consciência negra, foram ainda mais 

expressivas no ano seguinte.  A hashtag novembro negro apareceu em várias publicações. A 

Deputada se manifestou sobre a PL 5885/19, contra o racismo institucional, em 5 posts em 

vários momentos ao longo do mês, aproveitando para expor alguns acontecimentos racistas 

vivenciados pela população negra naquele ano, como os assassinatos de dois homens, a 

condenação sem provas materiais de outro, além das ocorrências desrespeitosas. O assassinato 

de Marielle Franco e a ausência de respostas quanto ao caso também foram pautados em 4 posts.  

Em relação ao quantitativo, conforme o levantamento de dados realizados e expostos na tabela 

8, a Deputada publicou 65 posts no mês de novembro de 2019, sendo que 16 publicações foram 

realizadas entre os dias 17 e 23, das quais 3 ocorreram no dia da Consciência Negra.  
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Figura 55 Print da publicação do feed no Instagram da Talíria Petrone, realizada em 20 11 2019. 

Fonte: Instagram. 

 As 3 publicações realizadas no dia 20 de novembro foram, em ordem cronológica: a 

primeira se manifestando sobre o dia da consciência negra, inclusive o tema é expresso através 

da hashtag novembro negro, finalizando o texto – recebendo 5.200 curtidas e 62 comentários. 

Na segunda publicação Talíria felicita a aniversariante Aurea Carolina, sua amiga e Deputada 

Federal pelo estado de Minas Gerais, recebendo 5.300 curtidas e 65 comentários. Enquanto a 

terceira é sobre a inauguração de gabinete compartilhado com Aurea na Câmara dos Deputados, 

quando 4 mil seguidores curtiram e 91 comentaram. Houve posicionamento sobre a data nas 

três publicações realizadas e, para além disso, no decorrer do mês os assuntos relacionados aos 

indivíduos negros apareceram recorrentemente no feed. 

 

 

Figura 56 Print dos comentários da publicação da Talíria Petrone, do dia 20/11/2019. Fonte: 

Instagram. 
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Os 5 primeiros perfis que se manifestaram textualmente são: Mateus, Jhonatta, Liliane, 

Michele e Apostas e Dicas, respectivamente. O terceiro recebeu 4 curtidas, Liliane escreveu: 

“Bom dia @taliriapetrone, esse é um dos meus poemas que escrevi, espero que goste. Negro. 

Sou negro e tenho orgulho de quem sou, minha cor da pele não define o meu caráter. Seu 

preconceito não atinge a minha alma e sim a minha pele, luto pelo que acredito. Pelo que sou, 

não pelo seu amor. Não quero tolerância, quero respeito, pois tenho direito. Sou negro e isso 

não irá mudar, pare com esse seu preconceito e aprenda a me respeitar. Ser negro não é ser 

inferior ou superior, ser negro é ser belo e ter orgulho da etnia que aboliu rancor. LILIANE 

FERREIRA”, o comentário que contém maior interação em relação a publicação da Deputada 

Federal Talíria Petrone. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os indivíduos possuem particularidades que os constituem como sujeitos sociais, mas 

vivemos inseridos em meio a coletividade, integrando uma sociedade atravessada por diversas 

transformações ao longo dos séculos. Os fragmentos do processo histórico interferiram 

diretamente nas constituições das comunidades desenvolvidas, sejam nas tradições, nos 

costumes, como nas instituições das relações de poder que provocaram desigualdades 

econômicas, políticas e sociais que interferem nas nossas relações cotidianas.    

O Brasil apresenta diversos problemas caracterizados pelas diferenciações estabelecidas 

entre os indivíduos, mas principalmente relacionados à suas identidades. Consequentemente, 

são as pessoas integrantes das minorias que mais são prejudicadas, tendo as discriminações sido 

naturalizadas ao longo do tempo. Assim sendo, as resistências, o surgimento dos movimentos 

sociais foram fundamentais na inicialização dos processos de transformações que ainda se 

prevalecem, como apresentamos no desenvolvimento dos capítulos quando concentramos nas 

experiências das mulheres negras, que foram as protagonistas da pesquisa. A população negra 

é registrada pela soma dos declarados pardos e pretos no Brasil, sendo que as pessoas pretas 

são identificadas como indivíduos de pele retinta – e em quantitativo menor na nossa sociedade 

– enquanto os pardos são indivíduos que possuem a tonalidade de pele mais clara, o que os 

diferenciou em relação às violências sofridas, mas não os isentou de sofrerem racismo. 

  A discriminação enfrentada pela população negra tem sido pautada com mais 

frequência atualmente, devido à inserção dessas pessoas nos centros educacionais como o 

crescimento de negros presentes na Universidade –  em 2018, pretos e pardos eram a maioria 

no Ensino Superior das redes públicas, de acordo com levantamento do IBGE –  onde 

adquiriram  conhecimentos, também por causa da disseminação de trabalhos importantes de 

pensadores negros que foram  negligenciados através das décadas, além do desenvolvimento 

das tecnologias de comunicação e de informação, que mesmo não alcançando a  totalidade 

desses indivíduos provocou a inserção de muitos nas redes sociotécnicas. Inclusive, mesmo os 

que não tiveram acesso direto a esses conhecimentos, se conectaram cotidianamente à outras 

pessoas negras que conquistaram esses conhecimentos e os transmitiram, gerando os diálogos 

acerca da negritude. Os meios de comunicação digitais provocaram mudanças – e ainda 

provocam. A globalização teve participação importante em tais acontecimentos, mesmo que 

tenha ocorrido inicialmente privilegiando apenas os opressores, os que detiveram o controle 

desde a colonização. Já que com o passar dos anos, com o avanço e disseminação das 
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tecnologias, passaram a ser mais acessíveis e atingiram as pessoas de classe sociais e poderes 

aquisitivos mais baixos, mesmo não sendo os dispositivos mais modernos. 

O movimento de mulheres associado ao movimento negro que posteriormente originou 

o movimento feminista negro, orientou o processo que conduziu a inserção de mulheres negras, 

como a influenciadora digital Nátaly Neri, a artista contemporânea Preta Gil e a Deputada 

Federal Talíria Petrone ao presente cenário. Certamente, reconhecendo também o 

atravessamento de outros acontecimentos, como a globalização, a disseminação da internet, dos 

aparelhos tecnológicos, além das políticas públicas que viabilizaram o acesso das mulheres 

negras a academia, por exemplo, o que possibilitou a apropriação dos meios comunicacionais 

por mulheres negras. Todavia, a representatividade conquistada ainda não corresponde a 

quantidade de mulheres negras da população brasileira, mas proporciona as mudanças em 

relação as representações dessas mulheres. 

O Instagram não foi desenvolvido pensado para acolher as minorias, tampouco 

para promover transformações sociais, definitivamente. É uma plataforma midiática 

mercadológica, que se sustenta através dos anúncios publicitários e tem interesses comerciais. 

Porém, indivíduos inseridos na pluralidade das minorias se apropriaram desse ambiente. Assim, 

observamos os perfis e os discursos comunicados nas publicações do feed das três protagonistas 

negras centrais dessa pesquisa, além de termos realizado as análises de comentários dos 

internautas – seguidores ou não. Sendo assim, confirmamos que a plataforma possibilitou a 

reprodução de importantes diálogos acerca dos assuntos pautados por mulheres negras, levando 

em consideração o dia em que celebramos a Consciência Negra, devido a relevância histórica. 

Todavia, não existiu vinculação entre os discursos, tendo em vista que as respostas foram em 

sua maioria superficiais, então não conseguimos comprovar se existe vinculação entre os 

discursos disseminados nos posts e as reações dos indivíduos que comentam.   

Os resultados sobre as interações relacionadas aos assuntos de enfrentamento ao racismo 

e as celebrações acerca da cultura negra, não foram satisfatórios. Contudo, não ignoramos a 

existência da viabilidade de inserção e participação dessas mulheres negras, já que as três 

conquistaram no Instagram um espaço importante, conseguindo visibilidade para seus trabalhos 

e para os assuntos relevantes a elas – nos casos da Nátaly Neri e Talíria Petrone – contribuindo 

para que mudanças estruturais ocorram, enquanto que a Preta Gil consolidou o reconhecimento 

que outrora tinha conquistado. 

As investigações fundamentadas nas pesquisas referentes a história e da funcionalidade 

da plataforma midiática do Instagram – quando compreendemos como as ferramentas 

funcionam – provocaram reflexões acerca da maneira como a marca visualizou a inserção das 
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mulheres negras nesse espaço midiático. Presumimos então, que a plataforma as compreendeu 

como consumidoras – assim como qualquer outro usuário – e para além disso, sendo 

reconhecidas como pessoas públicas, poderiam se articular como propagadoras das marcas que 

sustentam a viabilidade da gratuidade do aplicativo. Então, mesmo que sejam articuladoras de 

discursos importantes para o desenvolvimento da sociedade, para o Instagram elas se tornaram 

indivíduos potencializadoras na comercialização dos seus produtos. Possivelmente, também 

podem ter considerado importante estarem conectados com as transformações sociais 

recorrentemente desenvolvidas por seus usuários. 

 O que o feed das três tem em comum, de maneira generalizada, é o fato das três terem 

ocupado os ambientes virtuais dialogando com o seu público a partir da realização de seus 

trabalhos. A Nátaly Neri é influenciadora digital e se compromete a discursar sobre negritude, 

entre outros assuntos como moda e consumo consciente, veganismo, espiritualidade, 

aromaterapia, além de se envolver com marcas que correspondem ao seu posicionamento. 

Entretanto, a Preta Gil divulga seus shows, as parcerias e explorou com maior frequência o 

empoderamento como mulher gorda, sendo presente o posicionamento em relação à 

comunidade LGBT+. E por último, a Talíria Petrone propõem a partir da inserção na vida 

política a atenção as questões raciais, educacionais, de direitos humanos e recorrentemente 

discursa sobre eles. As diferentes maneiras com que elas se posicionaram se relacionou com as 

distintas vivências que as três desfrutaram ao longo da vida, levando em consideração também 

que elas não se limitam a serem mulheres negras, elas apresentaram outras particularidades que 

constituíram suas identidades.  

Compreendemos então, que apropriação das ferramentas disponibilizadas no Instagram 

por essas mulheres negras foi – e se faz – muito importante para que outras mulheres se 

reconheçam nas produções dos discursos proferidos por elas e reflitam sobre as violências 

sofridas, como também sobre suas conquistas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Corpus das análises na fase inicial da pesquisa 

A princípio realizaríamos análises de comentários das publicações com base no método 

de análise de discurso francesa, onde pretendíamos compreender a mensagem transmitida por 

cada uma das três mulheres negras, em cada foto e texto postados no feed do Instagram, 

colaborando com o nosso entendimento dos comentários que seriam analisados posteriormente. 

Levantamos os dados de 3 (três) publicações de cada uma das três (três) mulheres 

negras, todas publicadas no período entre o dia 1 (primeiro) ao dia 31 (trinta e um) de março de 

2018, levando em consideração que a Vereadora Marielle Franco (PSOL), da cidade do Rio de 

Janeiro, foi assassinada no dia 14 (catorze) de março de 2018. Iremos realizar as análises nesse 

período para tentarmos compreender o engajamento dos perfis analisados com os 

acontecimentos que tangem o cotidiano das mulheres negras no Brasil. Dessa maneira iremos 

analisar em média 3 publicações de cada, sendo1 publicação anterior a execução da vereadora, 

1 publicação sobre o ocorrido – se houver – e a última, posterior ao assassinato de Marielle 

Franco. As publicações serão selecionadas a partir de uma pré-seleção que levará em 

consideração a citação das palavras-chave: mulheres, negras, afro, racismo, feminismo, as 

variações delas ou dos seus conceitos. 

 

ANEXO B – Posts sobre o assassinato de Marielle Franco no Instagram da Nátaly Neri 

 

 

Figura 57 Print do perfil do Instagram da influenciadora digital Nátaly Neri 

 

Analisamos as publicações do mês de março de 2018 e contabilizamos 16 publicações 

realizadas no feed da influenciadora digital, 7 dessas conforme os nossos critérios para análise 
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e dessas 2 publicações sobre o assassinato de Marielle Franco, ambas realizadas no dia 15 de 

março de 2018. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Print da primeira 

publicação no feed da Nátaly 

Neri sobre o assassinato de 

Marielle Franco 

 

 

Figura 59 Print 2 da primeira 

publicação no feed da Nátaly 

Neri sobre o assassinato de 

Marielle Franco 

 

 

Figura 60 Print da segunda 

publicação no feed da Nátaly 

Neri sobre o assassinato de 

Marielle Franco 

 

 



117 
 

ANEXO C – Posts sobre o assassinato de Marielle Franco no Instagram da Talíria Petrone 

 

Figura 61 Print do perfil do Instagram da Deputada Federal Talíria Petrone 

 

Analisamos as publicações do mês de março de 2018 e contabilizamos 24 publicações 

realizadas no feed da Deputada Federal, 13 dessas conforme os nossos critérios para análise e 

dessas 10 publicações referentes ao assassinato de Marielle Franco, 3 delas realizadas no dia 

15 de março de 2018, na primeira constam registrados 183 (cento e oitenta e três) 

comentários, na segunda 10 (dez) comentários e na terceira 47 (quarenta e sete) comentários.

           

Figura 62 Print da primeira 
publicação no feed da Talíria 

Petrone sobre o assassinato 

de Marielle Franco 

 

 

Figura 63 Print da segunda 

publicação no feed da Talíria 

Petrone sobre o assassinato 

de Marielle Franco 
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ANEXO D – Posts sobre o assassinato de Marielle Franco no Instagram da Preta Gil 

 

Figura 65 Print do perfil do Instagram da artista Preta Gil 

 

Realizamos uma análise preliminar das publicações do mês de março de 2018 e 

contabilizamos 29 publicações realizadas no feed da artista, 4 dessas se encaixavam nos nossos 

critérios de análise, entre essas 1 publicação sobre o assassinato de Marielle Franco, realizada 

no dia 15 de março de 2018, onde registramos 1.280 (mil duzentos e oitenta) comentários. 

Figura 64 Print da terceira 

publicação no feed da Talíria 

Petrone sobre o assassinato 

de Marielle Franco 
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Figura 66 Print da publicação no feed da Preta Gil sobre o assassinato de Marielle Franco 

 

ANEXO E – Texto do post no feed do Instagram de Nátaly Neri (20/11/2018) 

Nos dias de hoje, em que temos opções, acreditar em coincidências - quando existe a 

possibilidade de escolha - me parece conto de fada. 

Escolhas politicamente enviesadas fizeram #NegritudesBrasileiras ser um documentário 

majoritariamente falado e protagonizado por mulheres e, essas mesmas escolhas, também 

mudaram o espaço comum para sets (cheios de homens brancos), quando convidei o 

coletivo @glebadopessego para embarcar nessa comigo. 

Formado por jovens LGBT+ das periferias de São Paulo, Gleba já tomava meu coração com 

admiração. 

Eu estou falando de jovens, pretos, pretas, queers e periféricos ocupando a cena audiovisual 

contemporânea com EXCELÊNCIA. Repito: ex - ce - lên - ci - a ✨ 

Quando apareci com o #NegritudesBrasileiras e com o que seria sua estrutura, possível 

desenvolvimento e objetivos, me senti confiante em deixar que essa galera foda fizesse sua 

arte e me ajudasse a dar cara, forma, som e cor para textos infinitos sobre o tema que eu 

exaustivamente tentava organizar sozinha em minha mente. 

Como artistas e profissionais que foram e são, fizeram com que esse documentário fosse algo 

muito maior do que um dia eu pude sonhar ou pedir para realizarmos. 

Assim, @olivbarros e @tatiane_ursulino me deram a honra de compartilhar um mundo de 

https://www.instagram.com/explore/tags/negritudesbrasileiras/
https://www.instagram.com/glebadopessego/
https://www.instagram.com/explore/tags/negritudesbrasileiras/
https://www.instagram.com/olivbarros/
https://www.instagram.com/tatiane_ursulino/
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informações e novos olhares na direção; @guiffith com toda atenção e profissionalismo do 

mundo como assistente de direção; @asaphluccas, @gbrlsoares e @olivbarros grandes 

responsáveis pela direção de arte que embalou as narrativas e informações gloriosamente 

(detalhe que todos os looks nas cenas poéticas foram feitos com roupas de brechó e bazar 

✨); @caroldudou e @domingosferiado aka minhas novas inspirações de vida na produção 

movendo céus e terras pra tudo acontecer; @tatiane_ursulino e @jooysts com um cuidado tão 

minucioso, quase invisível a olhos leigos mas gritantes para artistas e para o resultado da obra 

na direção de fotografia e, finalmente, @guiffith, @tatiane_ursulino e @domingosferiado que 

domaram o monstro que foi ter mais de 10h de material enquanto eu chorava em posição fetal 

por não ter ideia de como tudo isso viraria 30min kkkk (o objetivo inicial do doc). + nos 

comentários [...] E tudo isso com pouco tempo, nem tanto dinheiro, aos finais de semana e 

feriados enquanto a vida real continuava durante a semana com estudos, trabalhos formais e 

tudo mais o que a vida de quem não nasceu com todas oportunidades do mundo reserva. 

Se eu admirava antes, eu admiro muito mais, não só @glebadopessego como coletivo, mas 

cada uma dessas pessoas. 

Obrigada por toparem, obrigada pela entrega, obrigada pela paciência, pela dedicação, 

profissionalismo, conversas, risos e experiências. Obrigada por terem me ajudado a gerar e 

dar vida ao #NegritudesBrasileiras. Ele teria sido outra coisa sem você. 

Acompanhem esses jovens artistas, se inspirem. Dá pra escolher, temos opções. As melhores 

opções. Escolhi esse set diverso e o documentário só é o que é, por conta dele 💚. 

#AfroseAfins #GlebadoPessego #NovembroNegro #DiaDaConsciênciaNegra #CreatorsForCh

ange 

 

ANEXO F – Texto do post do feed do Instagram de Nátaly Neri (20/11/2019) 

Nesse #DiaDaConsciênciaNegra fiz um vídeo no canal a convite do @youtubebrasil listando 

5 mulheres negras que eu admiro e que me inspiraram intelectualmente ✊🏽! São mulheres que 

eu me conectei em momentos de muita busca e tentativa de consciência política e individual. 

Além de ter conversado um pouco sobre a vida de cada uma delas, indiquei 5 leituras iniciais 

pra que conheçam também o trabalho delas! 

Assista esse vídeo e compartilhe ele pelas redes sociais e marque aqui pessoas que estão 

precisando de boas referências negras e boas leituras sobre o mundo de um ponto de vista não 

branco e masculino! 

Link na bio! 

https://www.instagram.com/guiffith/
https://www.instagram.com/asaphluccas/
https://www.instagram.com/gbrlsoares/
https://www.instagram.com/olivbarros/
https://www.instagram.com/caroldudou/
https://www.instagram.com/domingosferiado/
https://www.instagram.com/tatiane_ursulino/
https://www.instagram.com/jooysts/
https://www.instagram.com/guiffith/
https://www.instagram.com/tatiane_ursulino/
https://www.instagram.com/domingosferiado/
https://www.instagram.com/glebadopessego/
https://www.instagram.com/explore/tags/negritudesbrasileiras/
https://www.instagram.com/explore/tags/afroseafins/
https://www.instagram.com/explore/tags/glebadopessego/
https://www.instagram.com/explore/tags/novembronegro/
https://www.instagram.com/explore/tags/diadaconsciêncianegra/
https://www.instagram.com/explore/tags/creatorsforchange/
https://www.instagram.com/explore/tags/creatorsforchange/
https://www.instagram.com/explore/tags/diadaconsci%C3%AAncianegra/
https://www.instagram.com/youtubebrasil/
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A #PresençaNegra é muito importante! Cite também 5 pessoas negras que admira ✊🏽 aqui nos 

comentários pra gente trocar ainda mais! 

#PresençaNegra #YoutubeBlackBrasil #YoutubeNegro #PublieAfins 

ANEXO G – Texto do post do feed do Instagram de Preta Gil (20/11/2018) 

#Repost do meu pai @gilbertogil 🖤 

・・・ 

“Somos um país que se fez de misturas cromáticas e sincretismos culturais, que se afirmou 

diverso pela adversidade de sua história e formação. Carregamos em nossa história uma vasta 

carga de preconceitos e discriminações que reproduzem até hoje, ainda que de forma velada, a 

violência social do regime escravocrata. 

Reconhecer o racismo no Brasil é passo fundamental para enfrentá-lo de forma mais efetiva e 

enérgica. Precisamos vivenciar uma nova extinção da escravatura, que transcenda o corpo da 

lei e faça prevalecer o seu espírito. Uma libertação que não fique só no papel, mas que 

conquiste também as consciências 

A brasilidade, embora muitos ainda não admitam, é o que é hoje porque é principalmente 

negra. O negro nos deu resistência e coragem para sermos o que hoje somos, mas também nos 

deu ginga, cadência e generosidade para permitir que os outros também sejam. 

A grandeza da existência humana é poder trabalhar com a pluralidade, é poder compreender 

nas diferenças o conjunto da igualdade humana.” Gilberto Gil 📷 Priscila Casaes Franco 

#DiaDaConsciênciaNegra 

 

ANEXO H – Texto do post do feed do Instagram de Preta Gil (20/11/2019) 

Ontem no show como de costume chamei uma moça da plateia pra dançar comigo no palco, 

era aniversário dela e fui surpreendida quando perguntei o nome dela, ela me disse 

Anastácia!!! Eu juro que na hora as lágrimas vieram, me emocionei e fiz uma reflexão ali 

mesmo no palco olhando pra ela, Dia da Consciência Negra ali diante de mim uma Anastácia 

sem mordaça, uma Anastácia livre, linda e poderosa eu achei extremamente simbólico ela ter 

subido no palco!!! Pra quê o dia da consciência negra? Vejo muitas pessoas fazendo esse 

questionamento e ouso apresentar uma possível resposta! Essa data é importante para que seja 

possível refletir sobre as desigualdades nesse país! Pessoas brancas e pretas ainda hoje 

recebem tratamentos diferentes e isso resulta em índices alarmantes! A população negra 

morre mais, ocupa as piores funções, é subrepresentada ou estereotipada na mídia! 

Precisamos fazer a autocrítica e entender que não basta NÃO SER RACISTA, é PRECISO 

https://www.instagram.com/explore/tags/presen%C3%A7anegra/
https://www.instagram.com/explore/tags/presen%C3%A7anegra/
https://www.instagram.com/explore/tags/youtubeblackbrasil/
https://www.instagram.com/explore/tags/youtubenegro/
https://www.instagram.com/explore/tags/publieafins/
https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/gilbertogil/
https://www.instagram.com/explore/tags/diadaconsci%C3%AAncianegra/
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SER ANTIRACISTA e lutar para que negros e não negros sejam vistos e tratados da mesma 

forma! Por uma sociedade justa e igualitária! Salve o 20 de novembro! Salve Palmares, Salve 

Zumbi e Dandara e Anastácias !!! #diadaconsciêncianegra #20denovembro 

 

ANEXO I – Texto do post do feed do Instagram de Talíria Petrone (20/11/2018) 

Hoje é dia de denúncia. Das balas que matam jovens negros e vereadoras negras. Do 

feminícidio, do encarceramento, da mortalidade materna que têm como alvo o povo negro. 

Mas hoje também é dia de anúncio. Da nossa resistência ancestral: Dandaras, Lélias, 

Carolinas, Marielles. Da luta de cada mulher negra nas favelas, subúrbios e periferias desse 

Brasil tão diverso. 

Nestes tempos de avanço do ódio racista, queremos anunciar que seguimos construindo 

quilombos. Por tantas e tantos que vieram antes de nós. Por cada negro e negra tombado pelo 

Estado. Por Cláudia, DG, Maria Eduarda, Amarildo. Principalmente por toda uma geração de 

homens negros e mulheres negras que um dia será realmente livre. Liberdade é não ter medo! 

#consciêncianegra #JustiçaParaMarielleaEAnderson #resistencia #vidasnegrasimportam 

 

ANEXO J – Texto do post do feed do Instagram de Talíria Petrone (20/11/2019) 

Hoje é dia de denúncia e afirmação. 

Por um lado denunciar todo o racismo estrutural presente em nossa sociedade, sentido até hoje 

por corpos negros e confirmado por dados. 

Sejam nos índices de desemprego (segundo o IBGE, o desemprego aumentou só entre os 

negros no 3º trimestre), na distribuição de renda (também de acordo com o IBGE, para cada 

R$ 1.000 que brancos recebem de salário, pretos e pardos ganham de R$ 550 a R$ 560), 

encarceramento (o DEPEN mostra que 65% da população carcerária é negra), morte materna 

ou no genocídio do povo negro. 

Dados que nada mais são do que a confirmação da aplicação de uma necropolítica. 

Por outro lado, neste que também é um dia de reflexão, é muito importante afirmar e 

visibilizar a trajetória e resistência dos corpos negros. 

Que atuaram na construção e formação desse país, último do ocidente a abolir a escravidão. 

Seja na resistência palmarina, que durou mais de século, com Zumbi, Dandara, Aqualtune. 

Seja na sabedoria ancestral dos nossos povos de terreiro, que com astúcia resistem até os dias 

de hoje para preservar seus ritos, cultos de modo de vida. 

Passando pela contribuição intelectual de pensadoras e pensadores como Lélia Gonzales, 

Maria Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Silvio Almeida. 

https://www.instagram.com/explore/tags/diadaconsci%C3%AAncianegra/
https://www.instagram.com/explore/tags/20denovembro/
https://www.instagram.com/explore/tags/consci%C3%AAncianegra/
https://www.instagram.com/explore/tags/justi%C3%A7aparamarielleaeanderson/
https://www.instagram.com/explore/tags/resistencia/
https://www.instagram.com/explore/tags/vidasnegrasimportam/
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Seja lembrando de Marielle Franco e tantas outras e outros que tombaram na luta, mas 

continuam presentes na nossa resistência. 

Ou mesmo nas variadas formas de manifestações culturais, a maioria de origem negra, como a 

capoeira, jongo, literatura, samba ou rap, que nos ajudam a ter uma dimensão da potência que 

é o povo preto e sua trajetória. 

Brasil, o teu nome é Dandara! 

#NovembroNegro 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/novembronegro/

