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  Este trabalho envolve uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é, 

apoiando-se em uma perspectiva interseccional, analisar as identificações e 

representações das feminilidades nas redes sociais digitais, mais precisamente na 

plataforma YouTube.  

Tal plataforma fora lançada em 2005, e permite que seus usuários se relacionem 

por meio de publicações de vídeos, que se difundem a partir de produções 

audiovisuais, de comunicação, entretenimento e conhecimento dos mais diversos 

temas. Com o slogan Broadcast Yourself, o YouTube possibilita que, através de 

seus canais e dos conteúdos oferecidos, os youtubers1 exponham suas vidas, ideias 

e gostos, criando e trocando significações, identidades, conceitos e visões com o 

seu público. Portanto, com essa pesquisa, tem-se analisado um conjunto de 

produtoras de conteúdo desta plataforma, suas relações com seus públicos e as 

trocas de experiências, informações e opiniões entre ambos, refletindo a 

(re)construção e desconstrução de padrões e representações do feminino. 

 A escolha destas produtoras de conteúdo deu-se a partir do enfoque na 

diversidade dos temas oferecidos em seus canais e das características 

interseccionais dos processos identitários de cada uma delas, de forma a 

abrangerem diferentes públicos. O conjunto de youtubers que se tem analisado 

envolve três mulheres, sendo elas Ana Maria de Cesaro, Rayza Nicácio e Júlia 

Tolezano. Mulheres entre 25 e 29 anos, sendo duas brancas e uma negra, cujo 
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números de inscritos2 nos canais variam entre 144,491 mil (Ana de Cesaro), 

1,126,166 (Julia Tolezano) e 1,195,880 (Rayza Nicácio). Outro aspecto relevante é 

que ambas as youtubers possuem participação, ainda que esporádica, em outras 

formas de mídia, como programas de televisão, publicação de livros, entre outros.   

Como ferramentas metodológicas, utilizamos a etnografia online e a análise 

de discurso em vídeos e comentários dos canais JoutJout Prazer, Ana de Cesaro e 

Rayza Nicácio. Cada um dos canais escolhidos representa a diversidade e a busca 

pela ressignificação das feminilidades brasileiras de forma distinta. Aqui 

apresentaremos brevemente estes canais, partindo de informações coletadas em 

observações exploratórias prévias. 

 O canal JoutJout Prazer, criado por Júlia Tolezano, tornou-se conhecido a 

partir do vídeo “Não tira o batom vermelho”, onde ela reflete sobre relacionamentos 

abusivos. Júlia passou a se identificar como feminista através da interação com o 

público e das respostas que obtinha por ele em seus vídeos, e destaca-se por gravar 

vídeos sem maquiagem, e outras preocupações estéticas, instigando seus inscritos 

a desconstrução dos padrões de beleza e comportamentos impostos às mulheres 

brasileiras.  

Rayza Nicácio, criadora do canal e blog de mesmo nome, ficou conhecida na 

internet principalmente por expor o seu processo de aceitação ao cabelo afro e 

transição do alisamento aos cabelos naturais. Ela inclui em suas reflexões aspectos 

de identificação de mulheres negras brasileiras, e de jovens cristãs.  

O canal Ana de Cesaro, autora do antigo blog Tá e daí? e do atual site Ana de 

Cesaro, destaca-se por apresentar conteúdos a respeito da "classe" de mulheres 

plus size, enquanto também é conhecido pelo Projeto Ana Gostosa, onde Ana expõe 

seu processo de emagrecimento. 

Considerando o aporte teórico, é de interesse dessa pesquisa trabalhar 

com as reflexões trazidas pelos estudos sobre gênero (Adelman), partindo da 

concepção de gênero como um constructo social e historicamente variável, que 
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envolve uma performatividade (Butler, 2003). Além disso, os próprios conceitos 

sobre identidade (ou identificação) serão considerados e refletidos, dos quais 

utilizaremos os estudos de Stuart Hall (2015) como suporte 

teórico, assim como o conceito de reflexividade categorizado por Giddens (1991). 

Reconhecendo, por tanto, os sujeitos modernos como examinadores, à medida que 

avaliam e refletem a respeito das informações e práticas que se 

aparecem diante deles, transformando seus próprios conceitos e identificações. 

Em suma, este trabalho pretende mostrar aspectos que foram avistados a 

respeito de mudanças e buscas de ressignificações, assim como sua ausência, 

quanto aos processos identitários e concepções dos femininos da sociedade 

brasileira. Por se tratar de uma pesquisa de mídias sociais, e visualizando uma 

sociedade atual configurada pelo fácil e rápido acesso a informação e a 

comunicação, onde as redes interativas de computadores, como facilitadoras, fazem 

parte das relações dos sujeitos, busca-se estender a articulação teórica para 

estudos de mídias digitais, tecnologia e suas influências no modelo social atual, 

como os presentes nas obras de Castells, Miskolci e Sibilia.  

Com estes canais, identificou-se que alguns dos discursos dessas youtubers 

estruturam-se a partir de um duplo movimento entre aquilo que é imposto ao corpo 

feminino, como o padrão de beleza, e, em contrapartida, determinada reflexão e 

busca da ressignificação destes padrões, expondo, assim, mensagens ambíguas e 

contraditórias.  
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