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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo central analisar as táticas de empoderamento da mulher negra a partir de apropriação das redes sociais e 
de suas novas plataformas. Para tanto, partiu-se do estudo do período histórico compreendido do chamado “Lulismo” como o processo de 
reestruturação socioeconômico no país, que culminou com a implementação de uma série de políticas públicas de resgate de populações 
historicamente excluídas. Tendo em vista tal discussão,  foram arrolados, como matriz teórica, os conceitos de identidade e estigma, permitindo 
observar que as relações sociais também são travadas no plano simbólico. O primeiro conceito, identidade, foi cunhado de TADEU (2000) e HALL 
(2000) ao passo que o segundo, estigma, originou-se das reflexões de GOFFMAN (1975). Já a original ideia de “Lulismo” foi extraída de SINGER 
(2012). O elemento basal, no entanto, pode ser sintetizado na importância da ideia de identidade nos conflitos sociais e o papel que ela cumpre 
em tais disputas. O conceito de identidade está ligado às relações sócio-históricas de poder, onde um povo que detém o controle hegemônico 
sociocultural está fadado a oprimir a identidade de outro povo, estigmatizando sua cultura. O cenário das identidades vem mudando aos poucos 
graças ao processo de globalização, que aproximou as diversas culturas do mundo. Com isso, pode-se dizer que as sociedades modernas “são, 
portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades ‘tradicionais’ e 
as ‘modernas’.” (HALL, 2000, p. 15). O autor citado (2000) pressupõe que a identidade está ligada a uma questão histórica e que o sujeito tem a 
capacidade de assumir identidades diferentes em diferentes momentos, onde não há um eu coerente. “A identidade torna-se uma “celebração 
móvel”: transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam”. (HALL, 2000, p. 13). Mas ela é fundamentalmente um mecanismo de controle e luta simbólica no interior dos conflitos sociais. Partiu-se 
do pressuposto de que, articulando-se à exclusão propriamente econômica, tem-se uma série de outros mecanismos sociais de exclusão por meio 
de signos específicos, entre eles a cor da pele e os cabelos, construído identidades deteriorados no seio do social. Procurou-se, assim, demonstrar 
a importância das identidades na modernidade e da construção dos estigmas sociais como mecanismos de controle, coerção e, no limite, 
silenciamento e exclusão social. Dando sequência a esta análise, procurou-se observar o papel da mídia tradicional e seu enquadramento, 
enquanto processo ideológico de reestruturação da realidade social a partir de pontos de vista específicos. Tendo em vista o fechamento 
simbólico da mídia tradicional, colocou-se a seguinte questão problema como fio condutor do trabalho: como grupos excluídos e estigmatizados, 
no caso as mulheres negras, podem se apoderar de plataformas digitais – fora da mídia tradicional – para construírem uma imagem identitária 
positiva de sim mesmas? Para responder a esta questão, o objeto de estudo escolhido foi o site “Com que trança eu vou?”, com recorte temporal 
de 16/10 a 5/11 de 2016. A metodologia utilizada originou-se da matriz semiótica peirceana. Foram analisadas as imagens fotográficas do período 
citado, com ênfase em sua potencialidade simbólica, ou seja, buscou-se demonstrar como imagens podem conter capacidade simbólica, política e 
identitária suficiente para se contrapor aos processos de estigmatização da mídia tradicional e construir novos modelos de identidade. Como 
resultado, descobriu-se o imenso potencial das redes sociais de subverter discursos hegemônicos construídos pelos veículos corporativos. 
Percebeu-se, ao mesmo tempo, que tal processo somente pôde ser constituído em grande medida pelas políticas de inclusão social desenvolvidas 
nas últimas décadas.
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