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RESUMO: A partir do Circuito de Cultura (JOHNSON, 2014), investigamos o canal do 
Youtube Afros e Afins como espaço de produção, representação e leitura da mulher negra. 
Com maior foco na recepção, percebemos que ao compartilhar experiências, opiniões e 
aprendizados, o canal, por meio do seu conteúdo, desempenha papel político e reflexivo, 
associado a questões indenitárias. Notamos ainda que as representações ali expostas são 
reinterpretadas com base nas experiências individuais do público. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho investiga o canal Afros e afins, da youtuber Nataly Neri, à luz do Circuito 

de Cultura de Richard Johnson (2014), a fim de compreendê-lo como espaço de luta política 

com reflexo na afirmação de identidades. Destacamos aqui a ocupação das mídias digitais por 

mulheres negras como forma de compartilhar experiências, vivências e conteúdos em comum. 

Sobre essa presença na Web, a tese de Luiz Valério Trindade (2018) revela que as mulheres 

negras escolarizadas e em ascensão social são as maiores vítimas do discurso de ódio no 

Facebook. Nesse cenário, o caminho encontrado para resistir é ocupar e disseminar discursos 

que vão de encontro ao racismo e sexismo nas redes digitais. Assim, consideramos válido 

compreender o uso desses espaços, como forma, não somente de socialização, mas também de 

luta política e afirmação de identidades.  

O artigo percorre as etapas da Produção, Representação e Leitura do circuito de Johnson 

(2014) destacando inicialmente aspectos relacionados à youtuber Nataly Neri, como suas 

motivações pessoais e acadêmicas para produzir conteúdo, além das ações do Youtube 

voltadas à promoção da diversidade na plataforma que se relacionem ao objeto estudado. Em 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 Mídia, representação e discursos narrativos no VIII Seminário Internacional de 
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seguida reunimos um corpus composto por três vídeos do canal relacionados aos temas da 

Sexualidade, Beleza e Feminismo negro, foi realizada uma descrição dos vídeos a fim de 

promover o diálogo entre o que Nataly Neri transmite e a interpretação do público que 

consiste na etapa final do estudo.  

 

O FEMINISMO NEGRO NO CIRCUITO DE CULTURA  

Os Estudos Culturais surgem como pensamento crítico em um cenário de rupturas ao repensar 

o conceito de cultura (HALL, 2003), após a constituição do campo o seu caráter 

interdisciplinar permitiu que outras problemáticas como identidade, gênero, sexualidade, raça, 

etc. fossem integradas às discussões. Inserida na tradição dos Estudos Culturais a proposta 

teórico/metodológica do Circuito de cultura de Johnson (2014) aposta na análise integral do 

processo comunicativo como forma de compreender as produções culturais, desde a produção 

até a recepção. Com maior ênfase no eixo da recepção do circuito, a abordagem teórica do 

presente trabalho está atrelada aos comentários do público, onde os temas mais frequentes 

foram solidão da mulher negra, transição capilar e críticas ao Feminismo. Desse modo, o 

presente estudo propõe um diálogo com o Feminismo negro a partir de um recorte de gênero e 

raça. 

Nesse sentido, destacamos como consequência da mestiçagem brasileira, nas suas formas 

biológica e cultural (MUNANGA, 1999), a negação da identidade negra e das próprias 

características fenotípicas, conferindo ao uso do cabelo crespo uma forma de “resistência 

cultural à opressão racista” (HOOKS, 2014, n.p). A pesquisa de Claudia Pacheco (2013) 

revela que a figura da mulher negra é atrelada à erotização, ao sexo e ao trabalho doméstico, 

mas nunca à afetividade, o que leva esse grupo a uma dupla marginalização, por questão de 

gênero e raça (SOUZA, 2018), e reafirma a necessidade de enegrecer a pauta feminista, como 

afirma Sueli Carneiro (2019).   

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa investiga o canal Afros e afins conforme os eixos do Circuito de Cultura de 

Richard Johnson (2014). Na Produção, identificamos detalhes do canal, da trajetória pessoal e 

acadêmica da youtuber Nataly Neri e, ainda, de projetos do Youtube que possam configurar 
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uma espécie de incentivo à diversidade entre seus produtores de conteúdo. Em seguida, na 

etapa da Representação, foi realizada a descrição dos seguintes vídeos: Releitura de 

penteados que usava na infância; Mulher negra e sexualidade - Com Xan Ravelli e Gabi 

Oliveira e Mulher? Que Mulher? Racismo no movimento feminista, Lélia Gonzalez e outras 

reflexões. Por fim, na etapa da Leitura, analisamos a resposta do público aos três vídeos 

listados no corpus, devido ao número expressivo de comentários, totalizando 3.357, optou-se 

por um método de pesquisa digital, a análise de redes semânticas, para auxiliar na coleta e 

interpretação dos resultados.  

Antes de compreender como funciona a análise semântica, é relevante destacar o 

procedimento de coleta e tratamento dos dados. A princípio os comentários de cada vídeo, 

separadamente, foram coletados com a ferramenta Youtube data tools (RIEDER, 2015) 

utilizando o módulo Video Info and Comments, posteriormente os dados passaram pela 

aplicação WORDLINK do programa WORDij (DANOWSKI, 2013) que desenvolve uma 

rede semântica, a visualização da rede ocorreu após a aplicação do layout ForceAtlas2 no 

GEPHI (BASTIAN et al., 2009). O resultado desse processo foram três redes, uma para cada 

vídeo/comentários. 

A análise de redes semânticas nos permitiu observar pontos específicos e relevantes dos 

comentários com base na associação e proximidade ou distância das palavras. Estudos de 

memória, algoritmos e recuperação de sistemas, além de estudos de análise de mídia são 

alguns casos que também fizeram uso do método, nesse sentido, esses estudos “ajudaram  a 

desenvolver o argumento de que a co-ocorrência ou outras relações entre palavras são úteis 

para indicar significados” (DANOWSKI; RICE, 1993, p. 374 tradução nossa)4.  

Com auxílio de softwares para realizar a coleta, tratamento e interpretação dos dados, 

conforme descrito anteriormente, a rede nos mostra algumas palavras (nós), arestas que 

conectam as palavras e as cores que diferenciam alguns grupos de palavras. Os maiores nós 

que aparecem no centro da rede representam as palavras com mais co-ocorrência, a distância 

entre as palavras destaca o nível de aproximação semântica e as cores da rede representam os 

grupos de palavras e as conexões entre si, que formam os clusters (PAZ et al., 2018; MALTA 

et al., 2019). 

                                                 
4 Texto original: “helped develop the argument that co-occurrences or other relations among words are useful 
indicators of meaning” 
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O vídeo Releitura de penteados que usava na infância contabiliza 2.283 comentários, 

resultando em 7 clusters. Os termos com mais co-ocorrência diante da rede (Figura 1), 

respectivamente, são “cabelo”, “amei”, “ficou”, “penteado”, “fazer”, “arbusto”, “cabeça”. O 

segundo vídeo, Mulher negra e sexualidade - Com Xan Ravelli e Gabi Oliveira, totaliza 659 

comentários e apresentou 5 clusters (Figura 2), “mulher”, “vídeo”, “mulheres”, “sempre”, 

“dia”. O terceiro vídeo, MULHER? QUE MULHER? Racismo no movimento feminista, Lélia 

Gonzalez e outras reflexões¸ com 415 comentários apresentou 7 grupos (Figura 3). Cada rede 

é um caminho para interpretar os significados contidos nos comentários que serão discutidos a 

seguir.  

Figura 1: Rede 1 Cabelo5. 

 

Fonte: Edição das autoras.  

 

                                                 
5 Para melhor visualização da rede acesse: < 
https://drive.google.com/file/d/1l7j98RxjlNqCKV3DLzjrcR9ElKVTMrrl/view?usp=sharing>  

https://drive.google.com/file/d/1l7j98RxjlNqCKV3DLzjrcR9ElKVTMrrl/view?usp=sharing


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

987 

Figura 2: Rede 2 Sexualidade6. 

 

Fonte: Edição das autoras.      

 

Figura 3: Rede 3 Feminismo negro7. 

 

Fonte: Edição das autoras.      
                                                 
6 Para melhor visualização da rede acesse:< 
https://drive.google.com/file/d/1W9ZEKN8uZw0lHjg41PZtxUg7fP1virWN/view?usp=sharing > 
7 Para melhor visualização da rede acesse:< https://drive.google.com/file/d/1y9Eni24gN8Is5-
KqMYQ8kwT7gZHCT7TP/view?usp=sharing>  

https://drive.google.com/file/d/1W9ZEKN8uZw0lHjg41PZtxUg7fP1virWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9Eni24gN8Is5-KqMYQ8kwT7gZHCT7TP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9Eni24gN8Is5-KqMYQ8kwT7gZHCT7TP/view?usp=sharing
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RESULTADOS   

Como resultados, destacamos a relação entre as etapas da Produção, Representação e 

Leituras do canal Afros e afins. Segundo Nataly Neri, a motivação para criar o canal surgiu 

quando iniciou os estudos em Ciências Sociais, é nítido como a vida acadêmica está inserida 

nos conteúdos dos vídeos. Em Mulher? Que Mulher? Racismo no movimento feminista, Lélia 

Gonzalez e outras reflexões, Neri discute, a partir do texto Por um Feminismo Afro-Latino-

Americano de Lélia Gonzalez (2011), a não representação ou a marginalização da mulher 

negra nos debates do Dia Internacional da Mulher, reafirmando as declarações de Sueli 

Carneiro (s.d) sobre a necessidade de repensar as pautas feministas em diálogo com temáticas 

raciais, nesse contexto o público reafirma as declarações da youtuber ao não se verem 

representadas pelo Feminismo (Figura 4). 

 

Figura 4: Comentário de usuária no canal. 

 

Fonte: Edição das autoras.      

 

Relacionado ao tema da sexualidade o vídeo Mulher negra e sexualidade - Com Xan Ravelli8 

e Gabi Oliveira9 faz parte do projeto #YoutubeNegro que foi citado como representativo por 

parte do público (Figura 5). No vídeo Nataly Neri recebe duas youtubers que também são 

negras e abordam assuntos semelhantes ao canal Afros e Afins, as três falaram sobre a 

sexualidade a partir de suas vivências, mas também de modo geral. Em certo ponto elas 

destacam que a sexualidade da mulher negra é vivida de duas formas, através da 

hiperssexualização desses corpos na figura da mulata ou pela negação total dessa sexualidade 

quando foge ao padrão da passista de escola de samba (Figura 6).  
                                                 
8 Xan Ravelli é criadora do canal Soul Vaidosa com foco na beleza da mulher negra e assuntos relacionados. 
9 Gabi Oliveira do canal De pretas fala sobre “estilo de vida e questões raciais”, também é integrante do Creators 
for change, colaboradora da ONU e da Avaaz, já palestrou em Harvard e em um TEDx.  
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Figura 5: Comentário de usuária no canal. 

 

Fonte: Edição das autoras.      

 

Figura 6: Comentário de usuária no canal. 

 

Fonte: Edição das autoras.      

 

Na rede semântica, as palavras “corpo”, “vergonha” e “negra” estão presentes em comentários 

de mulheres que não se sentem bem consigo mesmas e evitam até mesmo relacionamentos 

(Figura 7). Os comentários abrem margem ao tema da solidão da mulher negra como herança 

colonial que está relacionada à forma como essas mulheres são reduzidas ao corpo, em um 

cenário onde “mulher negra e mestiça estariam fora do mercado afetivo e naturalizada no 

mercado do sexo, da erotização, do trabalho doméstico, feminilizado e escravizado. ” 

(PACHECO, 2013, p. 25 grifo do autor).  
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Figura 7: Comentário de usuária no canal. 

 

Fonte: Edição das autoras.      

 

A vida pessoal da youtuber também está presente em seus vídeos, no vídeo Releitura de 

penteados que usava na infância Neri diz que gostava de usar trancinhas porque era uma 

forma do cabelo ter movimento, em outro momento afirma que com o tempo foi descobrindo 

que nunca houve nada de errado com seus cabelos. Como resposta ao vídeo, o público deixou 

relatos de como o cabelo era ou ainda é uma questão relacionada ao racismo em suas vidas 

(Figura 8). Nesse sentido, observamos as consequências do projeto de mestiçagem no Brasil 

que previa a “destruição da identidade racial e étnica dos grupos dominados” (MUNANGA, 

1999, p. 110).  

 

Figura 8: Comentário de usuária no canal. 

 

Fonte: Edição das autoras.      
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Nos comentários e no vídeo fica evidente que a negação das características físicas ainda está 

muito presente, desse modo os traços, a cor da pele e o cabelo crespo são formas de afirmação 

de identidade sob as quais o racismo é exercido, ao mesmo tempo que funcionam como modo 

de contestar o padrão hegemônico de beleza (LOPES; FIGUEIREDO, 2018), especialmente o 

uso do cabelo crespo natural que já nos anos de 1960 aparece como forma de “resistência 

cultural à opressão racista” (HOOKS, 2014, n.p) (Figura 9). 

 

Figura 9: Comentário de usuária no canal. 

 

Fonte: Edição das autoras.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos que o Circuito de cultura (JOHNSON, 2014) foi oportuno e nos permitiu 

visualizar como cada etapa do processo comunicaticativo do canal se conecta ao todo. A 

vivência de Nataly Neri enquanto mulher negra, sua vida acadêmica e sua experiência como 

influenciadora digital têm relação direta com o seu conteúdo, do mesmo modo, o público 

dialoga com os vídeos, contudo, os depoimentos carregam interpretações individuais 

conforme as particularidades e vivências de cada uma. Por fim, destacamos que o corpus, a 

problemática e a escolha metodológica cumpriram com as expectativas da pesquisa e com o 

objetivo do estudo ao evidenciar que o canal Afros e afins, assim como propostas similares 

nas mídias sociais, extrapola a experiência pessoal da youtuber e atua como discurso político, 

que corrobora para a afirmação de identidades e de reflexões críticas acerca do racismo e 

sexismo em nossa sociedade.   
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