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RESUMO

A internet, por meio das redes sociais, privilegiando facebook, instagram e twitter, representam um dos principais meios de acesso à informação 
pelas classes menos privilegiadas. Desse modo, de que forma essas noticias, informações e ideologias são recepcionadas por estes sujeitos? 
Afunilando para assuntos como racismo, feminismo e movimentos lgbtqi+, os quais seriam discutidos muito criticamente dentro de espaços do 
saber, como nas universidades - meios estes aos quais grande parte das populações menos privilegiadas não têm acesso -, de que forma chegam 
ou se de fato chegam a essas pessoas como tipos de fala de identificação, luta e resistência? A internet deu voz para esses movimentos e 
potencializou suas vozes, fazendo-os reverberar em cada vez mais lugares. Tratar exclusivamente do movimento feminista no Instagram é tratar 
de acesso a informações que não são dadas a maioria das mulheres, jovens e adultas de forma geral. No entanto, mulheres de classes mais baixas 
sofrem mais com a falta de informação e com o patriarcado; focar em como elas recepcionam conteúdos como masturbação feminina, 
desconstrução de padrões de beleza, assédios e outros é uma forma de poder fazer com que cada vez mais mulheres possam se reconhecer e se 
pertencer, lutar contra situações de opressões, pois possuem conhecimento que elas existem e dessa forma se empoderarem e empoderarem 
outras mulheres. O objetivo desta pesquisa é analisar as recepções de páginas feministas por jovens mulheres, entre 15 e 24 anos, moradoras das 
periferias da cidade de Belém, por meio da rede Instagram e questionar para quem é feito o conteúdo feminista propagado no Instagram; 
pretendendo levar à luz a discussão de que, se, dentro dessa rede, o movimento feminista consegue alcançar, para além das fronteiras 
presenciais de universidades e ambientes privilegiados, uma classe de mulheres com as quais o movimento precisaria estar integrado. A iniciação 
do trabalho se deu com a filtragem do estudo à região metropolitana de Belém, fazendo levantamento quantitativo e qualitativo de instagrams 
feministas. Dentre os perfis, foram selecionadas três páginas feministas no Instagram, pelo critério de número de seguidores e engajamento nas 
postagens: @femiinismo, @paginafeminista e @projetoeusouminha. A partir dessa escolha, será feita uma etnografia virtual, no período de 
agosto a outubro de 2019, buscando identificar falas de agradecimento à página por determinado post, amigas se dando apoio por meio da 
publicação, desabafos e outras situações que a pesquisa, após iniciada, pretende identificar. Além da análise de sentimentos referente às 
postagens de maior interação, serão feitas entrevistas semi-estruturadas com as organizadores dos referidos perfis, além de grupos focais com 
jovens mulheres, moradoras de periferias. Serão considerados como referencial teórico para a pesquisa o estudo de autoras como Simone de 
Beauvoir, Judith Butler, além de Stuart Hall e Jesús-Martin Barbéro. A partir dos resultados da primeira etapa, o projeto prevê a criação de um 
perfil feminista no Instagram, produzido em colaboração com o grupo de mulheres entrevistadas, cujo conteúdo pretende  se embasar a partir 
das vivências e experiências compartilhadas com o grupo. A ideia é buscar formas deste tipo de conteúdo ser propagado, também, para as 
mulheres que têm menos acesso às informações pelas redes sociais.
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