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“A Internet é – e será ainda mais – o meio de comunicação e de relação essencial sobre o qual 

já se baseia uma nova forma de sociedade que nós já vivemos”. 

Manuel Castells 



RESUMO 

O presente trabalho trata das formas pelas quais alguém pode ser e trabalhar como 

influenciador digital do youtube. Uma indústria se forma nesse espaço informacional online 

onde o produto são as opiniões, os vídeos e o próprio ser desse indivíduo que se constitui 

como parte da plataforma. O consumo atravessa a questão econômica, recai sobre o sentir e 

sobre uma identificação com relação aos capitais simbólicos. As tecnologias, principalmente a 

TV, denotam aqui uma continuidade de processos de produção de conexões comunicacionais 

entre os indivíduos que atravessam sociedades e história. Por fim, tratamos dos conteúdos 

direcionados aos cabelos cacheados, crespos ou afros que constituem identidades que tomam 

como base a raça, a etnia e o sentimento de nação. 

Palavras-chave: consumo; continuidade; indústria cultural; internet; tecnologias; trabalho  

 

 

ABSTRACT  

The present work deals with the ways in which one can be and work as a digital influencer of 

YouTube. An industry is formed in this online informational space where the product is the 

opinions, videos and the very being of this individual that constitutes as part of the platform. 

Consumption goes through the economic issue, falls on sentiment and on an identification 

with symbolic capitals. Technologies, especially TV, denote here a continuity of processes of 

production of communication connections between the individuals that pass through societies 

and history. Finally, we deal with the content directed to curly, curly or Afro hair that 

constitute identities that take as a basis race, ethnicity and the feeling of nation. 

Keywords: consumption; continuity; cultural industry; Internet; technologies; employment 
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INTRODUÇÃO 

Quem se identifica como youtuber? Quem se põe nessa categoria? Como se constrói 

um influenciador digital no âmbito da segunda maior plataforma online de buscas do mundo, 

o Youtube? Criado em 2005 por Jawed Karim, Steve Chen e Chad Hurley, o site hoje em 

posse do Google Inc., conta com uma página que informa dados estatísticos do seu alcance, 

dentre eles o de que já possui “mais de um bilhão de usuários, quase um terço dos usuários da 

Internet” 
1
. A proposta inicial do sítio eletrônico era o compartilhamento de vídeos, no 

entanto, com a sua expansão, o youtube passou a permitir e investir em criadores de 

conteúdo, ou seja, pessoas que elaboram vídeos, com moldes, cortes, gírias, sons, cenários 

exclusivamente pensados pôr e para esse espaço, que podem abordar os mais variados temas, 

mas que tem como fim último as visualizações.  

Essa quantidade assustadora de usuários parece justificar por que nas ciências sociais 

vem crescendo o interesse sobre o tema de novas tecnologias. Como vimos anteriormente, o 

youtube é uma página online que, com pouco mais de dez anos de existência demonstra, além 

de uma disseminação mundial, uma aceitação de um público que se torna fiel. Mas a proposta 

aqui é pensar nos sujeitos que movem a plataforma, os youtubers, em como eles transformam-

se em influenciadores digitais, pois ser um “formador de opiniões” já é algo que se almeja por 

muitos jovens e adultos, e não se precisa ir muito longe na pesquisa para saber disto, basta 

conhecer a Escola de Criadores do Youtube
2
 e perceber que a sua criação se permite, entre 

outros fatores, através de uma demanda. Contudo, como se dá a elaboração desse sujeito 

digitalmente influenciador?  

No primeiro capítulo daremos conta de contextos, do surgimento e da transformação 

dessa plataforma que se torna um fenômeno e que permite hoje usuários trabalhadores, que 

alcançam novos espaços, que faz emergir uma necessidade de grandes empresas 

organizadoras de produção e produtores e que somente sobrevivem através de sua existência: 

as Networks. No segundo teremos o campo, como entramos nele, e como em meio a infinitas 

possibilidades, surgiram também impossibilidades para e pelo digital. Já no terceiro capítulo, 

iniciamos com a questão desse youtube como parte de uma indústria, de informações e 

cultural, que se porta como mercado hierarquizante, e relaciona produtores e suas identidades, 

subjetividades e autenticidade que se desenvolvem no online, com consumidores ávidos pela 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html 

2 https://www.youtube.com/user/escolacriadorespt 
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experimentação de seus produtos, que tomam para si opiniões, discursos e que cobram 

posturas autênticas e imutáveis. Veremos que estas pessoas se colocam também dentro de 

uma categoria profissional, e aqui trago importância de discutirmos se esse ‘trabalho’ pode ser 

assim categorizado pelo que permite a estrutura de uma sociedade em rede, informacional e 

capitalista. Nesta plataforma que já possui práticas consolidadas, poderemos também notar 

alguns padrões de comportamento no caminho do influenciador digital que fazem a relação 

entre TV e o youtube, onde estratégias, planejamentos e características são rearranjadas, 

repensadas nos moldes do site, mas são fruto dessa construção anterior.  

Por fim, no quarto capítulo, ainda que não seja o foco deste trabalho, rapidamente 

levanto o debate mais específico sobre o conteúdo dos vídeos das youtubers cacheadas com 

quem trabalharemos e em como os discursos de aceitação de seus cabelos são permitidos 

pelos movimentos de transição capilar que vemos agora, disseminados por conta dessa 

internet que não somente dá voz, como a leva para outros lugares e o quanto estas novas 

práticas constituem as identidades das meninas e das suas inscritas.        
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Capítulo 1 

Sobre o Youtube 

 

1.1 A história 

 Em 14 de fevereiro de 2005, o domínio youtube.com está oficialmente on the line (em 

linha). O designer Chad Hurley, e os programadores Steve Chen e Jawed Karim, até então 

funcionários da Paypal - uma empresa que oferecia serviços de pagamentos pela internet - 

puseram em prática a ideia que revolucionaria a internet em poucos anos. O objetivo do 

youtube era servir como um mecanismo que facilitaria a transferência de vídeos. Em 23 de 

abril do mesmo ano, a função de postar ou subir vídeos tornou-se uma possibilidade, função 

esta que possibilitou o fenômeno que vemos hoje e que iremos aqui tentar compreender.  

A plataforma cresceu em passos ora curtos, ora largos, e em seus primeiros dois meses 

de existência, foram postados apenas 19 vídeos. O primeiro deles foi feito pelos próprios 

criadores, sem recursos especiais, como cortes ou iluminações, como vemos hoje, 

característica que se seguiu durante algum tempo. Diferentes sites falam sobre os primeiros 

vídeos a explodirem no youtube e não se sabe até que ponto essas informações são legítimas, 

isto porque o próprio youtube disponibiliza poucos dados sobre sua história. Contudo, dois 

vídeos são apontados como os que fizeram o youtube “decolar”: o vigésimo vídeo da 

plataforma Tow chinese boys: I want it that way, postado em 25 de junho de 2005, mostra 

dois meninos dublando uma música da banda Backstreet Boys e é considerado o primeiro 

viral; outro vídeo, o JogaTv Episode 6: BRAZILIAN PING PONG, já de 13 de março de 2006, 

é uma propaganda da marca esportiva Nike, onde mostra o jogador brasileiro de futebol 

Ronaldinho calçando uma nova chuteira e dando chutes com a bola que bate continuamente 

no travessão. Em 25 de setembro de 2007, no vídeo The Making of YouTube
3
 (postado pelo 

canal Youtube Spotlight, que contém vídeos com momentos iniciais da criação da plataforma) 

onde vemos funcionários do site em seus ambientes de trabalho, no minuto 3:16 (ver figura 1 

do anexo) podemos ouvir a pessoa que está filmando dizer que aquele vídeo seria assistido 

por duas milhões de pessoas, assim como ocorreu no episódio da Nike. É importante observar 

aqui que o fato de estes vídeos terem se tornado virais, ou seja, de rápida circulação e alta 

                                                           
3
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X2N_V2dfS1U  
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popularidade, foram vistos pelos funcionários da plataforma como agentes que impulsionaram 

o interesse pelo site e consequentemente o seu crescimento.  

Em pouco mais de dez anos podemos ver a evolução estrondosa da plataforma. Em 

23/10/2017, o mesmo dia que foi achado o vídeo The Making of Youtube, este ainda estava 

com pouco mais de duas milhões de visualizações. No mesmo período, no canal do maior 

youtuber brasileiro da atualidade (em quantidade de inscritos), o Whindersson Nunes, 

podemos ver que de 10 dos seus últimos vídeos (postados entre 11 de setembro e 22 de 

outubro de 2017), apenas um não passou de 4 milhões de visualizações. Em uma pesquisa 

feita pela Nielsen|Net Ratings, já em 2006, o Youtube foi o site em mais rápido crescimento 

da internet, subindo de 4,9 milhões de usuários únicos mensais para 19,6 milhões, um 

aumento de 297%  apenas no primeiro semestre daquele ano.
4
  Dados como este chamaram a 

atenção do Google.Inc., que viu a oportunidade de compra numa empresa que ao mesmo 

tempo que crescia, sofria com processos principalmente relacionados a direitos autorais e de 

ordem financeira. A compra avaliada em US$1,65 bilhão de dólares foi feita ainda em 2006, 

no mês de outubro.  No dia 9 do mesmo mês, após a venda para o Google, dois dos co-

fundadores do youtube postaram outro vídeo no site onde falam para a recém, porém 

emergente “comunidade do youtube” que “continuariam desenvolvendo o serviço mais 

inovador e ferramentas de tecnologia” para que a comunidade pudesse continuar “se 

divertindo no site”
5
. Anos depois, mais precisamente em 30 de outubro de 2013, foi 

disponibilizada a versão brasileira do Estudo Global sobre o usuário do Youtube, elaborado 

pelo próprio Google. Neste documento podemos ver que uma das oito ideias-chave é que “a 

principal finalidade do uso do youtube é o entretenimento”
6
, como então de um “local” de 

entretenimento, o youtube passou a ser um “local” de trabalho?  

 

1.2 Como funciona a plataforma?  

A ideia do youtube gira fundamentalmente ao redor de vídeos online. Não podemos 

esquecer, contudo, de entender a plataforma como essa empresa que mobiliza recursos. Até 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.matildefilmes.com.br/a-historia-do-youtube/ < Acesso em 

21/11/2017 >. 
5 < https://www.youtube.com/watch?v=QCVxQ_3Ejkg. > Acesso em 23/10/2017. 

6
 Estudo Global sobre o usuário do Youtube, 2013. Disponível em: 

https://think.storage.googleapis.com/intl/ALL_br/docs/youtube-global-user-brazil-

report_research-studies.pdf 
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cinco anos após a sua criação, de acordo com o jornal Folha de São Paulo
7
, o youtube não 

gerava lucros e a sua receita só começou a obter uma maior movimentação em 2010, após o 

advento dos anúncios. Seus vídeos tornam-se, portanto, seus produtos. As páginas e os vídeos 

uma vez vinculados às propagandas, e promoções, trazem o retorno monetário da empresa. 

Manuel Castells (1999), afirma que “os produtos das novas indústrias de tecnologia da 

informação são dispositivos de processamento de informações ou o próprio processamento de 

informações” (CASTELLS, 1999. P.120). Não à toa, o youtube como uma indústria vem 

sofrendo desde a sua criação mudanças, organizacionais, institucionais, em prol de seus 

produtos (os vídeos) que repercutem em como seus usuários vão da busca pelo entretenimento 

até enxergar ali uma oportunidade de trabalho. A ideia aqui é perceber que o os produtores de 

conteúdo, ou influenciadores digitais, são assim entendidos por toda uma estrutura que 

permite sua construção como tal. Eles são ao mesmo tempo usuários e funcionários de um site 

sem os quais não poderia sobreviver. São eles que ao escolherem a opção de monetizar seus 

vídeos passam a gerar receita para si e para o site. Miller e Horst (2015) falam sobre um 

movimento que acreditava em uma produção conjunta entre programadores e pessoas que 

utilizariam os sites. Segundo eles, alguns designers 

Continuam profundamente interessados nas apropriações inesperadas e não 

planejadas dos seus designs pelos usuários. Ao colocar limites sobre o que 

poderiam construir, eles esperavam se engajar em um tipo de co-construção 

com usuários que então tornar-se-iam tanto produtores quanto consumidores 

[...] (MILLER; HORST, 2015. P.104).  

Por isto, vemos tanto investimento do youtube em seus produtores de conteúdo, por isso tanta 

mobilização pelo seu principal produto, o vídeo. O youtube é o local por excelência onde 

vemos acontecer o que Miller e Horst (2015) chamam de prosumo. Uma vez que a plataforma 

percebe potenciais criativos em seus usuários e se apropria dos desdobramentos desses usos, 

ela inicia um ciclo entre a produção em cima do consumo e de um consumo em cima do que 

está dado como produto. Por exemplo, em seu início o youtube tinha pretensões de 

crescimento, porém permanecia em 2013 colocando como foco central, como já vimos, a 

questão do entretenimento. Os primeiros youtubers do Brasil que surgiram entre 2009 e 2010 

são hoje empresários, ou “autônomos” que se fizeram em uma plataforma que à priori não 

possuía este objetivo. O youtube já apresenta para seus possíveis novos produtores de 

conteúdo recursos como o Youtube Creators ou Escola de Criadores do Youtube. Aqui estão 

fórmulas dadas e estratégias que vieram sendo geradas pelos primeiros usuários. Na página do 

Creators, a primeira aula chama-se “Crie seu Canal” e há uma série de tópicos, dentre eles um 

                                                           
7
 http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/02/1595688-google-ainda-nao-conseguiu-fazer-o-

youtube-dar-lucro.shtml > . Acesso em 21/11/2017 
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que se chama “Então você quer ser um astro do youtube?” 
8
 onde podemos claramente 

perceber este movimento pela frase “Nós pesquisamos como os principais criadores de 

conteúdo cresceram tanto no YouTube e transformamos em uma estrutura que pode ajudar 

você a começar seu canal”.
9
 

A plataforma divide-se em categorias: para a página do usuário que busca por vídeos, 

para aqueles que são criadores de conteúdo. Para o primeiro façamos a reconstrução de um 

trajeto, e aqui quero que o leitor tenha essa experiência rapidamente como usuário. Ao entrar 

na página inicial, se você já faz uso do site, e está conectado ao seu login (uma espécie de 

chave de acesso), aparecerão na tela principal inúmeros vídeos, com as seguintes categorias: 

canal recomendado, vídeos recomendados, assistir novamente, envios mais famosos, entre 

outros mais específicos de canais em que o usuário é inscrito, no canto esquerdo da tela uma 

espécie de menu pessoal que contém as opções início, em alta, biblioteca (histórico, assistir 

mais tarde, playlists, vídeos marcados como gostei) e os canais nos quais você é inscrito 

dentre outros botões de configuração e ajuda. Por outro lado, se você não é registrado no site, 

aparecem na tela inicial tópicos mais gerais como: videoclipes recentes, principais faixas, 

trailers de filmes, entre outros tópicos, enquanto no menu as categorias permanecem início, 

em alta e histórico e diferentemente do anterior, ao rolarmos o cursor, abaixo temos o tópico 

melhores do youtube que engloba: música, esportes, jogos, filmes, notícias, ao vivo, destaque, 

vídeo em 360°. É importante lembrar aqui que o youtube funciona hoje através do streaming 

on-demand, uma tecnologia que faz a transmissão instantânea de dados, então o usuário pode 

acessar os dados disponibilizados pelo site e estar conectado com mesmo login no tablet, 

computador ou celular simultaneamente assistindo a coisas diferentes, em diferentes espaços 

geográficos.   

Como já foi falado, no princípio os vídeos compartilhados eram, sobretudo, feitos para 

entreter, sem métricas específicas, agora temos um novo cenário que envolve trabalho e cria 

hierarquias, composto por categorias de produtores e cada uma proporciona a estes diferentes 

benefícios. O youtube oferece “ajuda” desde os primeiros passos para a criação de um canal, 

até títulos como “embaixador do youtube”, um criador pode ainda receber prêmios e 

participar de eventos exclusivos. Dentro dessa hierarquia os canais podem pertencer aos 

quatro seguintes níveis:  

                                                           
8
 https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=pt-BR#strategies-zippy-

link-1 acesso em 05/12/2017. 
9
 https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=pt-BR#strategies-zippy-

link-1 acesso em 05/12/2017. 
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 Grafite: de 1 a 1000 inscritos.  

 Opala: de 1.000 a 10.000.  

 Bronze: de 10.000 a 100.000 inscritos.  

 Prata ou superior: mais de 100.000 inscritos  

   

1.3 Monetização, likes, comentários e visualizações: O que importa para os youtubers? 

[...] é importante conversar com seus fãs como se eles fossem seus amigos, 

tanto pelo YouTube como pelos canais sociais. A conversa com o público 

pode ser divertida, além de uma forma eficiente de construir uma base de 

fãs fiel. 
10

 *. 

O texto acima foi retirado também da lição um da Escola de Criadores do YouTube e 

demonstra um dos principais mecanismos utilizados pelos influenciadores: o engajamento. 

Quando em quase da totalidade dos canais ouvimos a frase “Não se esqueça de deixar seu 

like”, ou ainda “escreva aqui nos comentários o que você achou deste vídeo”, na verdade 

estamos sendo inseridos em uma rede de relações, onde fazemos avaliações do produto que 

consumimos. Podemos notar que neste caso o prosumo se encaixa para todos os utilizadores 

envolvidos na relação plataforma-usuário, o botão inscrito aparece antes mesmo da 

monetização, foi algo que fez parte do design desta plataforma e que cooperou para toda a 

organização que vemos hoje. Para os youtubers, interessa não somente a quantidade de 

visualizações, porque isto se dá automaticamente quando o vídeo é acessado por um IP 

(Internet Protocol, em português Protocolo de Internet, é o endereço único de cada 

dispositivo, que faz a comunicação entre a máquina e a internet), mas o engajamento é esta 

troca entre produtores e público que consiste em: fazer algum comentário, apertar o botão de 

“gostei” (like), ou algo que acontece mais raramente, compartilhar o vídeo.  

Outra questão para o influenciador, e aí podemos considerá-la como a passagem de um 

conteúdo que entretém, para um conteúdo que consiste trabalho e, portanto, é “merecedor” de 

remuneração, é a monetização. Antes de ativar este recurso é necessário primeiro, que o 

usuário crie um canal, para isto torna-se um parceiro do youtube (o Youtube Partner Program 

existe desde 2007), o que supõe que você cumprirá regras de direitos autorais, de imagem, de 

                                                           
10 Disponível em: <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=pt-

BR#strategies-zippy-link-1 >. Acesso em 05/12/2017. 
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música e conteúdo, por exemplo. O segundo passo é criar uma conta no Adsense, o principal 

serviço publicitário e de “recompensas” do Google. Uma vez inscrito no Adsense, e ativando 

o botão de monetizar você permite que o espaço de seus vídeos seja também utilizado para 

propaganda de grandes ou pequenas empresas, que terão exibição, antes ou durante os vídeos, 

ou aparecerão em banners (imagens promocionais) ao lado das telas. Neste momento é o 

próprio Google que faz a escolha desses anúncios, com base nos temas, nas visualizações e 

interações do público com seu canal. Aqui vemos como diz Ramos (2016), a “articulação de 

agências maquínicas e humanas”, e o quanto as ações das máquinas são, aos olhos humanos, 

“mais ou menos visíveis” 
11

. A administração dos lucros pelas propagandas é feita também 

pelo Google. Sabe-se que a monetização do youtube se dá pelo chamado CPM (custo por mil 

visualizações), mas os algoritmos aqui não são totalmente claros para produtores, nem para os 

usuários. No fim, este cálculo leva em conta algumas, mas não todas as visualizações, likes 

(ou curtidas), inscritos e o tempo de atenção (watch time) que o vídeo é efetivamente 

visualizado (porque é muito comum que uma pessoa abra a página do vídeo e pare de assisti-

lo a qualquer momento), mas que são no fim “caixas-pretas”.  

Com o aumento de visualizações, likes e compartilhamentos dos vídeos surgem também o 

contato de algumas empresas muito específicas que se organizam através de uma demanda 

deste novo mercado, como as que veremos a seguir.   

1.4 As Networks 

Um fenômeno que aparece e contribui para a criação de um mercado de youtubers são 

as chamadas Networks (sigla em inglês: MCNs). Estas plataformas se criam como redes de 

influenciadores. Há casos em que uma network procura pelos produtores dos canais onde 

veem algum potencial e outros em que a própria pessoa faz essa busca por enxergar nisso uma 

possibilidade de crescimento. Nos Estados Unidos existem Networks consagradas no 

mercado, inclusive ligadas a grandes produtoras de filmes e séries como Warner, Disney e 

Dreamworks. Estas empresas podem oferecer de suportes técnicos aos jurídicos e ainda fazem 

mediação entre canais e o Google. No Brasil temos plataformas que ajudam com melhorias na 

qualidade da imagem, por exemplo. Nestes casos, os vídeos modificam suas estéticas, e vão 

                                                           
11 RAMOS, J. S.. Etnografia e Digitalização. In: CAMPANELLA, Bruno; BARROS, Carla. 

(Org.). Etnografia e consumo midiático: novas tendências e desafios metodológicos. 1ed. Rio 

de Janeiro: E-papers, 2016, v. 1, p. 29-45. P. 30 e 31. 
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do “caseiro” a uma imagem tão “limpa” quanto a que estamos habituados a ver em programas 

de TV. Percebemos ainda mudanças nas técnicas de som, montagem diversa de cenários, onde 

inclusive algumas networks já se estruturam como verdadeiros estúdios de filmagem, e são 

empresas que contratam profissionais capacitados para edição dos vídeos. É muito comum no 

youtube vermos vídeos de desafios cumpridos por vários canais, as chamadas “tags” (palavras 

chave que marcam um texto) que podem incluir materiais como roupas ou comidas, coisas 

que algumas networks como a Dia Estúdio proporcionam. As Networks fazem também a 

mediação entre produtores de conteúdo e marcas que se tornam parceiros, ou na linguagem do 

youtube, anunciantes.  

Uma vez que essas redes oferecem seus recursos, elas fecham contratos com os 

produtores onde parte da receita é revertida para eles. De acordo com o jornal O Estado de 

São Paulo, ainda em 2014, ficaria para o google “45% da receita gerada pelos vídeos, 

enquanto o produtor fica com 38,5% e a network com 16,5%”.
12

 De lá para cá não só a 

quantidade de networks aumentou, como o mercado de youtubers também, com isto uma 

maior concorrência. No Brasil temos Networks já conceituadas como a ParaMaker, do 

youtuber Filipe Neto, que existe desde 2012, Amazing Pixel, YouPix, Dia Estúdio, já citada, 

sem contar as empresas estrangeiras que fecham com produtores brasileiros, como a Style 

Haul e a Big Frame (da DreamWorks). 

 

  

                                                           
12

 Disponível em: < http://link.estadao.com.br/noticias/geral,networks-de-youtube-ganham-

espaco-no-brasil,10000030001.> Acesso em 11/12/2017. 
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Capítulo 2 

O campo 

  

2.1 Delimitando áreas, escolhendo canais. 

Escolher o youtube como objeto de estudo, mais precisamente os canais de cabelos 

cacheados, não foi uma tarefa fácil, mas reflete uma das minhas muitas faces. Como alguém 

que utiliza a plataforma para diversos fins, me vi cercada pela seguinte dúvida: sobre qual 

tema devo falar? Durante minhas pesquisas algo me salta aos olhos, uma casa habitada por 10 

youtubers cacheadas - como chamam mulheres cujos canais falam sobre cabelos cacheados, 

crespos, enrolados – é montada especialmente para se conhecerem, gravarem vídeos-

propaganda, testarem os produtos da empresa que promovia tudo aquilo. Fora da rede, me 

deparo com a mesma marca, mas agora em uma prateleira “infinita” da farmácia. Sinto a 

estranheza. Como alguém de cabelo cacheado refaço meu percurso, há alguns anos não havia 

tantos produtos para cabelos cacheados, não havia tantas prateleiras, não havia uma escova 

específica à venda com tamanha facilidade, não havia quem ensinasse tratamentos, havia 

quem valorizasse? Hine afirma que o “aumento massivo das formas de sociabilidade que são 

refletidas on-line e, por sua vez, permeadas em espaços mais amplos da vida social ofusca as 

fronteiras entre on-line e off-line”. (HINE, 2016. P.11) e aqui está um pressuposto que 

tomaremos durante todo este trabalho, a ideia de que as coisas dadas no digital não são 

diferentes daquelas disputas vistas na vida social pré-internet.  

 Pude perceber que o meu discurso se assemelha ao das influencers quando justificam 

a criação de seus canais. Dizem ter notado a necessidade de tratar o assunto, de falar sobre 

cuidados com esse tipo de cabelo, pela ausência de informação. De acordo com Ramos 

(2015), a rede seria “um espaço social cuja materialidade é a informação e seus modos de 

transmissão” 
13

, pensando nisso, a ideia do campo ainda na fase de projeto era manter-me 

fundamentalmente online e ir ao off-line quando necessário e/ou possível uma comunicação 

face-a-face com as youtubers, para que fossem feitas algumas perguntas. No decorrer da 

pesquisa outros cenários foram apresentados e com eles outros desafios. Acho válido mostrar-

                                                           
13 RAMOS, J. S.. SUBJETIVAÇÃO E PODER NO CIBERESPAÇO. DA 

EXPERIMENTAÇÃO À CONVERGÊNCIA IDENTITÁRIA NA ERA DAS REDES 

SOCIAIS. Vivência: Revista de Antropologia, v. 1, p. 57-76, 2015. (P.59) 

http://lattes.cnpq.br/9764394229366486
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lhes que passos foram e não foram dados para que se tenha uma noção de que a internet não é 

ilimitada em suas possibilidades, ao contrário, estabelecer um contato online foi tão difícil 

quanto poderia ser off-line – dado que elas são de outros estados e esta pesquisa não 

mobilizou nenhum recurso financeiro. 

A ideia do campo partiu de perceber a existência da rede social Tô de cacho, um 

projeto elencado pela empresa de cosméticos Salon Line que consiste em um site 

(www.todecacho.com.br) atualizado em 2017 e que, para além do youtube, se espalha pelas 

plataformas Facebook, Twitter e Instagram como forma de ampliar seus espaços de 

comunicação. As dez youtubers cacheadas foram reunidas na Casa #todecacho, entre 27 e 29 

de novembro de 2015. Até o dia 16-06-2017, fase inicial da pesquisa, as meninas tinham a 

seguinte quantidade de inscritos: 

o Xan Ravelli – Canal Soul Vaidosa. Inscritos: 27.529 

o Rose Hapuque – Canal Rose Hapuque. Inscritos: 62.498 

o Yuli Balzak – Canal Yuli Balzak. Inscritos: 86.067 

o Sarah Oliveira – Canal Sarah Oliveira. Inscritos: 103.546  

o Lari Vieira – Canal Lari Vieira. Inscritos: 208.998 

o Fernanda Chaves – Canal Fernanda Chaves. Inscritos: 235.601 

o Camilla Santana – Canal Camilla Santana. Inscritos: 337.074 

o Jessica Dantas – Canal Fala Dantas. Inscritos: 343.213  

o Gil Vianna – Canal Gil Vianna. Inscritos: 416.743 

No curso da pesquisa notei que, descobrir como essas meninas se tornaram 

influenciadoras digitais englobava muito mais que essa marca em específico, e era necessário, 

que houvesse uma imersão em seus canais. Seguindo a ideia de Hine (2016) 

Mais do que manter uma posição distanciada de observação simplesmente 

coletando dados de ambientes virtuais, um etnógrafo normalmente deseja se 

envolver, participando das atividades e interagindo com os participantes. 

Esse engajamento ativo permite que o etnógrafo desenvolva insights e teste 

teorias em desenvolvimento através da interação. Isso também nutre o 

desenvolvimento de uma compreensão corporificada dessa forma de 

existência, através da reflexão dos prazeres e das frustrações das 

experiências on-line (HINE, 2016. P.16).  

Como veremos mais adiante vieram tanto os prazeres quanto as decepções. Em princípio, 

mantive-me com foco nas dez meninas e tentei o contato através de e-mail com domínio da 

universidade para que apresentasse alguma legitimidade. Para as dez mandei o mesmo 

conteúdo, modificando apenas seus nomes. Até eu obter resposta tive que mandar o mesmo e-
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mail três vezes com letras maiúsculas no assunto escrito: Universidade Federal Fluminense. 

Confesso que pela dificuldade em receber algum retorno tive que recorrer a estes recursos 

para que ficasse em evidência alguns dos meus próprios capitais, na esperança de que ao 

verem isso as meninas fariam contato, ainda assim, não obtive muito sucesso. Das dez, apenas 

duas responderam que poderiam contribuir. De imediato, sem a garantia de encontrá-las 

pessoalmente, as retornei perguntando sobre a possibilidade de fazer uma conversa através de 

um vídeo chat, por hangout (recurso de chat em vídeo do gmail) ou Skype. Sem respostas, 

mandei mais e-mails dizendo compreender suas agendas apertadas e que ao mesmo tempo 

precisaria de retorno. Minha última cartada foi mandar perguntas escritas na forma de um 

questionário, que para mim não era o ideal, mas era o que eu tinha. Desse momento em 

diante, insistir em um encontro já não era mais viável por conta do tempo disponível para a 

pesquisa, e nem o online foi possível diante de seus silêncios. Já sem a resposta das meninas, 

decidi fazer a pesquisa com o que eu tinha: seus vídeos, disponíveis, cheios de conteúdo que 

eu poderia aproveitar. Eu sabia até então que as informações dadas nos vídeos acerca de suas 

vidas eram pensadas, mas como atentaram Miller e Horst (2015), essa passagem para o digital 

não torna as interações menos autênticas, ainda que o meu contato fosse feito frente-a-frente 

com as meninas, eu haveria de saber que “não há algo como humanos puros e não mediados; 

interação face a face é tão inflexionada quanto uma comunicação mediada digitalmente” (P. 

97), então acreditar que as suas falas seriam mais puras pessoalmente que nos vídeos, seria 

crer em algo já ultrapassado para as ciências sociais, que é a divisão entre o real e o virtual. 

Ao mesmo tempo, há uma descontinuidade que preciso levar em conta: a materialidade dessas 

relações.  

No online, é importante pensarmos nesse espaço que possui territorializações sociais e não 

físicas. Este fator é determinante, pois a rede que se forma entre mim e as youtubers não me 

faz entrar fisicamente em suas casas, saber a quantia de suas contas bancárias, perceber 

detalhes de seus capitais, suas socializações, como seria possível em outro tipo de pesquisa, 

em outro tipo de campo. Larissa Pelúcio (2015) faz uma pesquisa, onde se relaciona por e-

mails com seus colaboradores. Ela percebe que a diferença da comunicação no online 

interfere a pesquisa quando entre os interlocutores há “a falta de determinadas pistas sociais 

que os obrigam a ir adivinhando por meio da escrita quem é aquela pessoa”, me aproprio 

dessa questão, e penso que talvez seja ainda mais fácil trabalhar com vídeos, do que com 

textos, era possível dar continuidade à pesquisa, utilizando as pistas disponíveis nas falas das 

influenciadoras. Precisava ter em mente a máxima de que, a diferença estaria na quantidade 
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de informações acerca de suas vidas que seria passada para mim e para o público, e na 

quantidade que permaneceria em oculto. Por fim, eu estava diante destes dois cenários que se 

complementavam, sendo que o primeiro partia da ideia de que algumas informações que eu 

necessitava poderiam não estar contidas nos vídeos, e eu precisaria trabalhar com o que eu 

achasse ali; e, ao mesmo tempo, que cada conteúdo que eu encontrasse teria o seu valor, já 

que as interações são tão autênticas quanto as não digitais.  

Pelo fato de algumas meninas não terem entrado em contato, já não fazia mais sentido 

observá-las sem nenhuma garantia de encontro - como era a ideia inicial - além disto, com dez 

youtubers o trabalho ficaria extremamente amplo e exigiria muito mais tempo de pesquisa, o 

que não era possível. Precisei delimitar o campo a partir do sinal positivo da Jessica Dantas e 

da Yuli Balzak em contribuírem e então pude começar a imersão em seus canais. No decorrer 

desse processo, outra youtuber sempre aparecia como resultado de pesquisas sobre o universo 

das cacheadas. Para tirar a prova de sua influência pesquisei no Google se ela era bem 

procurada, o resultado foi o seguinte, quatro de cinco sites que indicavam influenciadoras de 

cabelo cacheado continham informações sobre o canal de Rayza Nicácio: “Buzzfeed: 12 

youtubers brasileiras que vão te incentivar a amar seus cachos” 
14

; “7 canais de cacheadas no 

YouTube que toda mulher de cachos precisa acompanhar” 
15

; “ 7 canais de cacheadas no 

youtube para você conhecer já!” 
16

; “As cinco youtubers cacheadas que você precisa 

conhecer”
17

. Rayza é hoje a maior youtuber cacheada em quantidade de inscritos e o canal 

dela é referência para outras influenciadoras cacheadas, em qualidade, conteúdo e estilo. 

Recentemente ela e Jessica Dantas fizeram uma propaganda para a TV, com a atriz Giovanna 

Antonelli, para o site de roupas Zattini. Como veremos mais a frente, as youtubers quando se 

tornam influenciadoras começam a sair do espaço de seus canais e fazem outros trabalhos e 

propagandas para grandes marcas, para outros sites, em TV aberta ou fechada, por exemplo. 

Observar Jessica, Yuli e Rayza, foi interessante porque naturalmente entrei num 

processo de comparação entre seus canais, o que trouxe à luz algumas práticas das meninas e 

também a recepção de seus públicos diante de seus conteúdos. Cada uma está em fases 

                                                           
14

 https://www.buzzfeed.com/florapaul/youtubers-brasileiras-cacheadas-para-

seguir?utm_term=.hgDEZppRNN#.awr2JmmKgg . Acesso em 18/11/2017 
15

 https://www.vix.com/pt/bdm/beleza/7-canais-de-cacheadas-no-youtube-que-toda-mulher-

de-cachos-precisa-acompanhar. Acesso em 18/11/2017 
16

 http://www.juliedebatom.com/canais-de-cacheadas/ . Acesso em 18/11/2017 
17

 http://br.blastingnews.com/estilo/2017/02/as-cinco-youtubers-cacheadas-que-voce-precisa-

conhecer-001468003.html. Acesso em 18/11/2017 
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diferentes de seus canais, em categorias diferentes do youtube e isso permitiu ver tanto as 

estratégias de um canal ainda em crescimento (o da Yuli), quanto os desafios de um mediano 

para fidelizar seus inscritos (da Jessica) e ainda a diferença de interesse nos próprios 

conteúdos das meninas (A Rayza tem grande aceitação em conteúdos mais pessoais, como 

tour pela sua casa, ou se ela está casada ou solteira, enquanto as outras duas mobilizam 

interesse por tutoriais de cabelo e maquiagem e principalmente apostam nos vídeos de “Como 

fazer?” que são conteúdos de alta procura e não necessariamente atingem um público 

fidelizado, mas revela a busca direcionada do público geral entorno dos próprios interesses). 

Miller e Horst (2015) afirmam que “a comparação é, geralmente, mais desejo do que prática. 

Ainda assim, comparação é essencial se quisermos entender o que pode ser explicada por 

fatores regionais e paroquiais e o que dá suporte a generalizações de maiores níveis”. 

(MILLER; HORST. 2015. P. 102) e foi isto que procurei fazer.  

 

2.2 Yuli Balzak 

Yuli Balzak é negra, cabelo crespo tipo 4, nasceu em 28 de agosto de 1992 e reside em 

São Paulo. Das três meninas com quem iremos trabalhar aqui, ela era a única da categoria 

bronze, com menos de 100.000 seguidores (no curso da pesquisa ela atingiu a marca, logo 

mudou para a categoria prata e superior). O primeiro vídeo do seu canal foi postado em 11 de 

julho de 2013, quando tinha 23 anos e ainda era estudante de Publicidade e Propaganda. 

Nesse tempo das primeiras produções Yuli ainda não usa os cortes (jumpcuts), falava devagar, 

o ambiente é pouco iluminado, sem decoração específica e a qualidade da imagem é baixa, 

mas ela já faz uma espécie de abertura. Ela diz que o criou a pedido de amigas tanto o blog 

quanto o vlog onde falaria de moda, estilo e cabelos, simplesmente porque eram assuntos que 

ela gostava. Até um ano após a criação do canal, Yuli trabalhava como assistente de 

marketing e passava pela transição capilar. No vídeo “DINHEIRO COM BLOG, 

TRABALHO, CABELO e MAIS - por Yuli Balzak”
18

, de 10 de julho de 2014, Yuli fala que 

seu sustento não vem do blog, mas que pretendia levar aquilo como profissão, que a edição de 

seus vídeos é feita de forma básica, com o programa movie maker, que já vinha com o 

computador. Um ano após a criação do canal ela ainda não tinha recebidos, não havia passado 

por esse batismo que o youtuber que vira influenciador passa. Yuli fala português 

corretamente, não domina inglês, mas usa algumas expressões comuns, inclusive em seus 
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 https://www.youtube.com/watch?v=RQshfsrQp1k&t=57s 
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vídeos mais recentes ela usa a frase “let’s go” (vamos lá) como o jargão que inicia as 

filmagens. Sua mãe foi por algum tempo dona de casa, mas há pouco tempo concluiu 

faculdade. Com o passar do tempo Yuli apresenta mudanças drásticas na técnica e estética de 

seu canal. Quando tentei o contato, Yuli respondeu através de uma assessora. Das três 

meninas com quem trabalharei, ela é a única que continua a fazer majoritariamente conteúdos 

sobre cabelos, enquanto as outras meninas fluem muito mais entre assuntos diferentes. 

 

2.3 Jessica Dantas 

Jéssica é de Salvador, Bahia, nascida em 4 de abril de 1993. Branca, possui cabelo 

cacheado tipo 3B e 3C e olhos claros. O seu canal no youtube, o Fala Dantas, considerado 

hoje o maior de beleza do estado, foi iniciado depois do blog, a pedido de suas leitoras. Ela 

fala sobre diversos assuntos, de cabelo, maquiagem e roupas, até doenças que teve, bullying 

que sofreu, faculdade, namorado e afins. Atualmente mora de aluguel com sua família em 

bairro nobre, com a ajuda de um tio, pois quando criou o canal Jessica morava no Complexo 

da Mata Escura, “área de risco” próxima à Penitenciária Lemos de Brito em Salvador. No seu 

percurso escolar, Jessica afirma que sempre tirou notas boas e que estudou em escolas grandes 

de sua cidade. Fez curso técnico em petroquímica no Senai e começou a fazer estágio, após 

isto, iniciou graduação em química industrial pela Universidade Federal da Bahia, quando já 

possuía o canal. Morou em Miami durante um tempo com a família do tio e aprendeu inglês, 

mas até hoje não se considera fluente. Em 2012 viajou pro Japão, onde ficou 15 dias. Ela diz 

que aprender inglês a ajudou a conseguir um estágio. Já trabalhou como modelo e depois em 

um shopping. Tentou uma oportunidade de emprego que não passou, mas o pai a apoiou e 

permitiu que ela fizesse faculdade sem trabalhar, sendo sustentada e assim ela conciliava 

faculdade e blog enquanto este crescia. Em 2014, entrou na lista de blogs mais influentes do 

Brasil da Revista Glamour. Participou ainda de um concurso chamado “Batalha Capricho” 

que ela mesma diz ter sido um divisor de águas para o canal porque muitas pessoas a 

conheceram ali. Jessica vem sendo definida na internet como sincera, por vezes “polêmica” e 

isto para ela para algumas marcas que a contratam é um diferencial. Boa parte de seus vídeos 

onde fala sobre lojas e produtos focalizam nos baixos preços. Também por isto, por apresentar 

materiais mais acessíveis que outras vlogueiras, Jéssica se destaca. Outra estratégia que ela 

utiliza é falar do youtube, de como começar um canal, como fazer edições, como foi quando 
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ela iniciou, que materiais usou, o que é de grande interesse de seu público, ou mesmo de um 

público que está em busca destas informações. Ela possui pouco mais de 400.00 inscritos.  

Quando entrei em contato com a blogueira, ela própria respondeu o meu e-mail. De 

2012 - que foi quando Jessica começou o seu canal - até hoje, ela não trabalhou com ninguém 

na produção de seus vídeos e no contato com os fãs e empresas. É ela que constantemente está 

conectada com seus visualizadores, seus vídeos são em boa parte sugestões de tema ou 

respostas às dúvidas de usuários sobre sua vida e seus cuidados com cabelo e maquiagem. No 

seu primeiro vídeo vemos uma imagem distorcida, pouca iluminação, muito ruído no 

ambiente e conta com alguns cortes. Ela o começa criticando os próprios recursos, dizendo 

que não é vlogguer – e ela faz essas observações exatamente porque já assiste desde aquela 

época outros youtubers - mas que ela era blogueira e que estava começando a gravar vídeos a 

pedido das leitoras. Em outro vídeo 
19

 que ela fala sobre como começou, diz que ao assistir 

outros vlogguers, ela percebia que eles davam muita opinião, coisa que ela também gostava 

de fazer. Ela fala sobre a lentidão de sua fala, que gravava de costas pra janela, ou seja, mais 

reflexões sobre sua ação. Neste vídeo de 2015, pode-se claramente notar a diferença na sua 

forma de falar muito mais rápida, o que já foi se moldando com as características da 

plataforma. Ela também diz que entrou no youtube por hobby porque na época “ninguém 

entrava com pretensão de ganhar dinheiro”.  

 

2.4 Rayza Nicácio 

Rayza Nicácio nasceu em 21, de abril de 1992. Mora em Campinas, São Paulo. 

Começou o canal com vídeos de música em 2011. Em 2012 a pedido de amigas passa a gravar 

vídeos falando sobre cuidados com o próprio cabelo. Nesse tempo ela não tinha um 

computador "bom” então, editava os vídeos no trabalho da tia, no ano seguinte conseguiu 

comprar um novo para si. Quando começou, Rayza trabalhava e não tinha pretensões de levar 

o youtube como profissão. Ela diz que não possuía conhecimento sobre cabelos e que foram 

coisas que foi aprendendo com o tempo e pesquisando na própria internet. No início se 

inspirava em Camila Coelho (influencer de moda) e Andressa Goulart (influencer de 

maquiagem). Já nos primeiros vídeos (que existiram desde 2009, mas que com o tempo ela 

excluiu), vemos a Rayza cantar em inglês, sendo que em vídeos futuros ela afirma não ter 

domínio da língua. Estudou dois anos de Comunicação Social.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=xx1PwKZTsz0 
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Rayza diz que seu início no youtube veio da ideia de “ajudar pessoas”, “de passar 

informação”. Em 2013 ela afirma que já trabalha com isso (porque no segundo ano falando 

sobre cabelos ela já começa a receber) e que o seu “boom” foi em Novembro de 2012, sendo 

que ela começou a falar de cabelos em fevereiro do mesmo ano. Em um de seus vídeos ela diz  

“sempre gostei de câmera desde pequenininha e pra mim parece que 

é uma pessoa aqui do meu lado, eu não consigo me sentir desconfortável 

perto da câmera mim” 
20

.  

Então podemos começar a pensar nessa Rayza que tem alguma familiaridade com a 

apresentação de si, pois apesar de não ter feito nenhum curso de moda, cabelo ou maquiagem 

para a criação do canal, ainda criança ela fez teatro na escola. 

Hoje, Rayza forma uma equipe com sua família que trabalha em seu canal, ou seja, são 

essas pessoas que filmam e editam seus vídeos, entre outras coisas. Recentemente, ela fez um 

curso de roteiro para aperfeiçoar seus conteúdos, onde constantemente fala sobre questões de 

feminismo, raça, empoderamento, padrões, além de claro, cabelos cacheados. Rayza diz “meu 

trabalho é autoestima, eu quero tentar transmitir um pouquinho do que eu tenho em mim 

hoje” 
21

.   
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 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Vl5pJmZDIms. > Acesso em 

18/11/2017 
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 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Vl5pJmZDIms. > Acesso em 

18/11/2017 
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Capítulo 3 

Ser um youtuber: a indústria das opiniões 

Já sabemos que youtubers são identificados como produtores de conteúdo e que estes 

cada vez mais constituem suas atividades como trabalho. Diante destes fenômenos torna-se 

fundamental perguntarmo-nos: o que eles produzem? Quem consome e qual a razão? 

Tomemos como pressuposto a ideia de que os produtos de uma youtuber são os conteúdos de 

seus vídeos, suas opiniões e o seus pagamentos não são primeiramente o dinheiro (o dinheiro 

é uma consequência mais recente, é secundário nessa relação), mas são as pessoas que as 

acompanham, que a cada vídeo postado, elas vão de fato, assistir, se engajar, curtir e 

comentar. Além disto, devemos ter em mente que estes produtos, estão intrinsecamente 

ligados ao que seus produtores são, onde “o próprio Eu existe nesse arranjo de coisa e pessoa” 

(RAMOS, 2015. P. 64), porque “a produção social da pessoa que se desenvolve por meio das 

redes de redes de computadores que é a Internet” (RAMOS, 2015, P.61). 

No discurso dos youtubers, é muito comum vermos a máxima de que para se ter 

sucesso na plataforma é fundamental ser quem você é, ser autêntico. Contudo, venho 

percebendo que o fenômeno se formula para além disto, onde algumas estruturas podem ser 

consideradas como principais vias de um caminho pelo qual segue o digital influencer, 

caminho este que não se restringe ao momento presente, nem ao espaço informacional do 

online, mas engloba estas e outra série de questões como os capitais simbólicos que 

constituem o ser, as características dos consumidores desses produtos, a organização do 

trabalho na sociedade capitalista e algumas estratégias de mídia televisivas que dão o suporte 

para que este youtuber entre tantos outros, se destaque.  

3.1 Ser você mesmo e a questão da autenticidade nas redes 

Em 19 de junho desse ano, Rayza Nicácio postou um vídeo chamado “Onde foi que eu 

me perdi? | Rayza Nicácio” 
22

e ele possui incrivelmente uma audiência de 794.513 

visualizações*
23

, ou seja, isso exprime que até aquele dia mais de setecentas mil pessoas 

estavam interessadas na vida de um alguém que provavelmente nunca se viu, nunca se teve 

um contato face-a-face.  Rayza fala: 
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 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=WSf3DT1OGZg&t=332s > Acesso em 

18/11/2017. 
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 Última atualização de valor em 18/11/2017. 



30 

 

“Essa semana eu parei pra refletir muito sobre a Rayza youtuber, a Rayza na 

internet, o que eu passo pra vocês e o que eu deixo de passar pra vocês. E 

óbvio que a Rayza youtuber (eu tenho aprendido na terapia), a Rayza 

youtuber é só um braço da minha complexidade como um ser humano 

normal. É, a Rayza youtuber é só um pedaço e uma parte da Rayza Nicácio. 

A Rayza Nicácio que eu escolho que vocês conheçam e é óbvio que isso 

nunca vai mudar. Pode mudar em relação a proporções, mas nunca vai 

mudar completamente, é impossível você se abrir totalmente, cem por cento, 

pra um milhão de pessoas. Ah, então você tá dizendo que você não é você 

mesma? Não! De jeito nenhum, tudo que eu faço aqui é extremamente 

legítimo, mas é só uma parte, falta mais, sabe?”.  

Aqui, a questão da autenticidade se torna nítida e é fundamental para nós porque 

diante de seu público um youtuber não pode ser ele mesmo sem mostrar todos os lados de sua 

vida, sem que ele faça jus à ideia que molda as redes sociais, que é a exposição, o que fica 

muito explícito no “manifesto” feito acima por Rayza. Nesse processo, onde “o indivíduo é 

construído como um aspecto suposto da organização técnica das redes” (RAMOS, 2015. P. 

64) o “inscrito” gosta de sentir que conhece aquela pessoa, e por isso essa exigência pelo ser 

autêntico
24

 no digital faz com que os visualizadores caiam na ideia de achar que as ações 

feitas quando estamos sendo filmados, as caras, as falas, não são pensadas, mas saem no 

susto, sem planejamento, quando estamos falando tudo que nos vem imediatamente à cabeça e 

que o contrário disso seria falso, seria montado, um personagem fictício. Enquanto isto, para 

os youtubers, enquanto produtores, por vezes o “impacto das tecnologias digitais, como as 

webcams, são, às vezes, inquietantes porque nos tornamos conscientes sobre aquelas 

armações que dávamos por garantidas acerca dos encontros face-a-face.” (MILLER; HORST,  

2015. P. 97). O cenário que temos aqui é que o pensar nas ações não torna as interações 

online menos autênticas, mas mostra que os conteúdos em exposição estão disponíveis porque 

podem estar, assim como se daria numa conversa não mediada por códigos binários (traduzida 

para o digital). Em Weber (2004) vemos o conceito de ação, onde ele afirma que “entende-se, 

neste caso, um comportamento humano (tanto faz tratar-se de um fazer externo ou interno, de 

omitir ou de permitir) sempre que e na medida em que o agente ou agentes o relacionem com 

um sentido subjetivo”. (WEBER, 2004. P. 3), portanto, podemos dizer que o que as pessoas 

são e fazem nesta materialidade continua sendo o que já víamos e continuamos vendo no off-

line, ações pensadas com relação ao outro.  

                                                           

24
 6 em cada 10 concordam que a plataforma os ajuda a serem cada vez mais autênticos. 

FONTE: PESQUISA GOOGLE E REDS COM CONSUMIDORES DE MODA E BELEZA 

NO YOUTUBE – MAIO DE 2017. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-

br/youtubeinsights/2017/moda-e-beleza/dados-de-cara-limpa/ 
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Não é somente o ser você mesmo o artifício que permite alguém tornar-se um 

influenciador, ao contrário, não só os temas dos vídeos são pensados estrategicamente, mas os 

discursos no geral, são pautados no que as pessoas podem, gostam e querem ouvir. Temos 

hoje dentro das ciências sociais a ideia de uma internet cotidiana, que é parte das nossas 

vivências, nessa conjuntura percebemos que boa parte dos vídeos do youtube são direcionados 

para o que gera identificação entre público e criador. Costa (2009) afirma que 

As videografias de si constituem-se como pequenas autobiografias em vídeo 

do YouTube, nas quais a enunciação de si contém de fortes tons midiáticos. 

Nelas, são descritas e narradas experiências do cotidiano, impressões e 

análises de si, geralmente ancoradas em situações corriqueiras do dia a dia. 

Elas são produtos de indivíduos para os quais o registro e a exibição de si em 

vídeo se torna tanto um modo de representação como uma expressão de 

subjetividade (COSTA, 2009. P. 206). 

Poucos – apesar de não inexistentes – são os youtubers que, sabendo que são pessoas 

públicas, envolvem-se em polêmicas, fazem declarações racistas, homofóbicas ou contra os 

direitos humanos, por exemplo, e se falam no impulso, é só lembrarmos que os vídeos 

postados não são em geral transmitidos ao vivo, mas, antes de irem “ao ar” eles são cortados, 

editados, então mesmo o impulso pode ser refletido. Quando vemos vídeos propositalmente 

polêmicos, ainda assim são pensados para atingirem esse objetivo porque permanecem sendo 

ações sociais e pautam uma identidade online que por vezes não se assemelha às suas 

personas off-line e estas identidades convivem juntas.  É muito comum ouvirmos das meninas 

nos vídeos que quando estão gravando seus conteúdos falam bastante, não se intimidam, mas 

que na vida real são mais quietas, tímidas ou que passam por “antipáticas”. Isto não quer dizer 

que elas são falsas online, mas remonta a ideia que já foi falada de uma identidade que se 

molda online, e acrescento que esta se integra com a do off-line ao fazer parte de uma mesma 

pessoa. Costa (2009) afirma que essa prática se origina nos meios de comunicação em massa. 

Ele diz que 

Nos vídeos (como nas narrativas do entretenimento), constrói-se uma 

segunda realidade que, entretanto, não precisa negar a primeira e, desse 

modo, as videografias conseguem articular em um mesmo produto as 

licenças do universo ficcional e a ligação com a realidade (COSTA, 2009. P. 

206).  

Por fim, o discurso do ser você mesmo é confiante, e os influenciadores se depositam 

sobre ele porque os seus visualizadores esperam encontrar exatamente isto: identificação com 
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o ser do outro que está na tela 
25

. Ramos (2015), fala sobre alguns “mecanismos de 

subjetivação em rede, especialmente aqueles relativos aos mecanismos de identificação e 

autoidentificação dos agentes” (RAMOS, 2015. P. 64). Em entrevista ao YouPix, MatPat
26

, 

criador do canal The Game Theorists afirmou que “criar conteúdo é sobre identidade e não 

sobre sucesso, é sobre criar comunidade, engajar e nutrir. Um fã não vai atrás de um criador 

pelo sucesso, mas pelo que ele representa, seus interesses e valores [...]”.  Quanto mais o 

produtor do conteúdo fala de si, mais o seu consumidor quer ouvir, e quanto mais o produtor 

se expõe como sendo aquilo, mais as mudanças em seu ser já publicamente estabelecido e 

registrado pelo digital, se tornarão perceptíveis e serão cobradas. Ou seja, qualquer atitude 

fora do comum que o youtuber possa tomar, ou quaisquer mudanças nessa pessoa, 

imediatamente são sentidas pelos seus fãs, e geram estranheza. E isto nos leva a outra questão: 

a do consumo e da série de desdobramentos que ultrapassam a autenticidade. Já podemos 

adiantar, no entanto, que o público fiel de um influenciador consome vídeos embebidos nesta 

ideia do ser você mesmo porque ela se assemelha a interação face-a-face, quando utiliza 

estratégias de aproximação. No mesmo vídeo supracitado, Rayza começa seu discurso 

dizendo  

tô gravando sozinha, na minha casa, com minha câmera de vlog, porque eu 

queria que tivesse um momentinho só eu e você, sabe? Mais íntimo, 

trouxesse vocês pra o meu coração, pros meus pensamentos, como eu 

sempre faço, como eu sempre fiz, e na verdade é o que me move e me 

motiva no youtube. 
27

  

Neste momento, a imagem de Rayza aparece próxima de seu rosto, o fundo está desfocado, no 

objetivo de parecer algo intimista, além disto, a citação do material usado, do local e do fato 

de estar só demonstra para os fãs - conscientes da organização da plataforma - que este não é 

um vídeo como os outros, é especial, porque ela está sem o seu aparato, funcionários, e aqui 

não se almeja parecer um vídeo comercial ou produto de trabalho. Isto apaga por algum 

tempo tanto dos próprios youtubers, quanto dos visualizadores, a ideia de que há uma 

elaboração de mercadoria, ou seja, de que as falas são minimamente pensadas, com 
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 5 em cada 10 consumidores do YouTube concordam que a plataforma é uma força na construção da 

sua identidade. FONTE: PESQUISA GOOGLE E REDS COM CONSUMIDORES DE MODA E 

BELEZA NO YOUTUBE – MAIO DE 2017. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-

br/youtubeinsights/2017/moda-e-beleza/dados-de-cara-limpa/ 

26
 20 MatPat, o criador do The Game Theorists, do GT Live, maior canal de livestreamming do 

YouTube, e do Game Lab, conteúdo original do YouTube Red que ganhou prêmio de melhor série em 

VR/360 de 2016.  (disponível em: https://medium.youpix.com.br/profiss%C3%A3o-criador-de-

conte%C3%BAdo-o-que-temos-de-novo-bc2e469ddd5c). 
27

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=WSf3DT1OGZg&t=692s> 
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pretensões de estreitar laços, aproximar. Veremos mais adiante outras faces desse consumo e 

em que contexto ele surge. 

 

3.2 Categoria profissional: o contexto e a organização do trabalho de youtuber  

Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do 

século XX.  Chamo-a de informacional, global e em rede para identificar 

suas características fundamentais de diferenciadas e enfatizar sua 

interligação.  É informacional porque a produtividade e a competitividade de 

unidades ou agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) 

dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de 

forma eficiente a informação baseada em conhecimentos.  É global porque 

as principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como 

seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, 

informação, tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, 

diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos.  É 

rede porque, nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, e a 

concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes 

empresariais.  Essa nova economia surgiu nas últimas décadas do século XX 

porque a revolução na tecnologia da informação forneceu a base material 

indispensável para sua criação (CASTELLS, 1999. P.119). 

O contexto está dado, talvez a única questão que aqui poderemos não utilizar é a dessas 

“novas condições históricas”, porque como veremos tantas outras vezes neste trabalho, e de 

acordo com Ramos (2015), na formação dos estados sempre houve um esforço por estabelecer 

conexões humanas. Não se pode negar, contudo os aspectos desta economia informacional, 

global e em rede, que parece permitir a constituição de trabalhadores que produzem vídeos, 

vendem opiniões, e vem “influenciando” ou sendo consumidos por diferentes classes sociais e 

gerações.  

Castells (1999) fala sobre empregos temporários. Não que o youtube seja para muitos 

uma promessa de trabalho estável, mas vamos analisar aqui o início de um movimento que 

nem sempre foi comum à sociedade capitalista, que só se permitiu pela internet. Ele fala de 

um contexto em que o “impacto das tecnologias da informação nas fábricas, nos escritórios e 

no setor de serviços” (Castells, 1999. P. 329) revela uma “sociedade sem empregos”. As 

youtubers estudadas e não somente elas são em sua maioria jovens de idade entre 20 e 25 

anos. O ser youtuber é um fenômeno que vem chamando atenção dessa faixa que são os 

principais usuários do site a criarem seus próprios conteúdos, e a ingressarem como 

trabalhadores e colaboradores. Mas esse movimento de influenciadores surgiu em um outro 

tempo e sem o sentido de emprego, mais como um hobbie. Ao se tornar trabalho, ao gerar 

lucro, ao ganhar visibilidade, vemos uma outra história que se fundamenta não somente pela 
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falta de emprego, mas pelo estilo do capitalismo abordado por Boltsanki e Chiapello (2009), 

que parte “de concepções como liberdade, auto-gestão, autonomia, criatividade, sensibilidade 

às diferenças, atração pelo informal e busca de contatos interpessoais” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 130), características similares aos processos pelos quais um youtuber 

pode em nossa sociedade ser considerado um trabalhador. É pelo “brilho nos olhos” de se 

fazer algo que “se gosta”, é o emprego pelo prazer proporcionado. Este mesmo que em 

inúmeros vídeos ouvimos Rayza dizer que faz o seu trabalho por amor, onde “tudo começou 

por amor e continua sendo por amor”. 
28

 

Podemos pensar ainda nesse trabalho do youtuber que por um lado não mais incentiva 

uma coletividade, mas traz como consequência o que Ramos (2015) chama de 

ensimesmamento característico dessa sociedade integrada com a tecnologia da informação. 

Esta pessoa que é ao mesmo tempo, produto e produtor faz parte de um movimento que para 

Castells (1999) já vinha da “reestruturação de empresas e organizações, possibilitada pela 

concorrência global, está introduzindo uma transformação fundamental: a individualização do 

trabalho no processo de trabalho”. (CASTELLS, 1999. P. 330). No capítulo primeiro, 

quando vimos a organização do youtube, pudemos perceber certas categorizações. Como 

qualquer empresa que pretende otimizar o sua organização, essa divisão em temas reflete 

muito bem “a nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da informação” 

que “visa a administração descentralizadora, trabalho individualizante e mercados 

personalizados e com isso segmenta o trabalho e fragmenta as sociedades”(P.330), é por isto 

que não só o youtube como os youtubers estão tão bem segmentados nestas categorias de 

humor, moda e beleza, esportes, por exemplo, que englobam outras tantas subcategorias. 

Temos, portanto, uma sociedade fragmentada no off-line que se reflete tão legitimamente na 

sua organização online, porque os processos digitais não são novos, mas são reflexos do 

analógico.  

Partindo dos anos 80, as novas tecnologias da informação e a grande concorrência 

trazem também consigo uma tendência ao trabalho flexível, que de acordo com Castells 

(1999) transforma a jornada de trabalho, a estabilidade, a localização e o contrato social. Estes 

quatro aspectos fundamentais da organização do trabalho agora podem ser vistos 

respectivamente da seguinte maneira: o regime de tempo não se restringe a 35 ou 40 horas; a 

estabilidade não necessariamente se relaciona à permanência em uma mesma empresa, 
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 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Vl5pJmZDIms > Acesso em 

15/11/2017 
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portanto, o trabalho flexível se dá cumprindo tarefas, sem constituir um “compromisso” em 

longo prazo com a instituição; os locais para executar essas tarefas podem ser diversos, na 

própria empresa, em trânsito, em casa; esperavam-se certos níveis de compromisso tanto pelo 

lado dos patrões – ligados aos direitos -, quanto pelo lado dos empregados – ligados a 

execução do trabalho. Pensando nisto, que aspectos já são característicos dessa nova 

profissão? 

Alguns processos são já comuns aos youtubers, e quando falo de processos me refiro 

aos recursos mais gerais, àqueles padrões que podemos ver na superfície do fenômeno. Em 

uma busca rápida pela internet, facilmente encontramos dicas de influenciadores “renomados” 

para alcançar o sucesso. Essas fórmulas geralmente compreendem ações na prática, recursos 

materiais. Para os primeiros youtubers, quando ainda não se exigia uma maior sofisticação, 

bastava ter uma câmera comum para que começassem a expor suas opiniões muito mais 

acerca da vida diária, do que relacionada a produtos como vemos hoje. Sem elaborar 

demasiadamente edições, cortes, decorações ao fundo e qualidades de imagem, uma pessoa 

poderia gravar seus vídeos e postar, isenta de pretensões profissionais. Em dado momento, e 

isto já foi falado, por conta da questão dos anúncios, essa atividade passou a ser lucrativa e a 

constituir trabalho. O que temos hoje é um cenário bem diferente do início, um cenário muito 

mais estruturado. As meninas pesquisadas começaram exatamente desta forma, inclusive 

falavam de temas variados (exceto Rayza). Hoje cada artefato de um canal é pensado como 

investimento no local, na forma e na qualidade do trabalho. São criados cada vez mais cursos, 

plataformas, as próprias networks que já foram citadas os oferecem, na tentativa de engendrar 

essa indústria de canais e vídeos.  

Com mais de dez anos da criação da plataforma mais de 422 mil pessoas vem criando 

conteúdo em vídeo entre Facebook, Instagram e Youtube 
29

, o que nos permite refletir sobre 

este fenômeno. Para começar um canal é necessário: criar um nome; elaborar temas e 

conteúdos; ter aparelhagem (câmeras ou celulares, computador); técnicas de vídeo (programa 

de edição para cortes, vinhetas); decoração do ambiente (criação de um cenário); frase inicial 

ou final (jargão); logomarca ou logotipo. Com o sucesso na plataforma, e o retorno monetário, 

os materiais passam a ser de melhor qualidade, um marco nos vídeos das meninas é a 

iluminação e qualidade do som. Atendendo às demandas da profissão, uma melhora estética 

nas decorações de seus quartos, e no estilo de suas roupas vai aparecendo de tempos em 
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 Disponível em: < https://medium.youpix.com.br/profiss%C3%A3o-criador-de-

conte%C3%BAdo-o-que-temos-de-novo-bc2e469ddd5c > Acesso em: 22/11/2017 
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tempos, e são registradas em vídeo, tanto em Jessica, Yuli e Rayza, quanto em outros 

youtubers.  

A Youpix é uma plataforma brasileira que vem investindo na “indústria da 

comunicação e entretenimento digital” 
30

 e diz que objetiva profissionalizar os criadores de 

conteúdo. Em 29 de junho deste ano, publicou um texto falando sobre crescimento do número 

de criadores, como parte de um mercado em ascensão, que exige “planejamento e disciplina” 

diante de um mercado concorrente. Em entrevista, Álvaro Paes afirma que: 

– “Passou a fase de contar com a sorte como principiante, foi o que 

nos disse Alvaro Paes de Barros, Head of Content do YouTube Space. Isso 

aconteceu no início, quando ainda eram poucos os que publicavam vídeos na 

plataforma [...] Ou seja, como criador de conteúdo será preciso saber mais e 

se dedicar mais ao negócio se quiser crescer”.
31

 

O youtuber toma corpo como categoria profissional no momento em que a produção 

destes vídeos se torna lucrativa para seus produtores (é também aí que aumenta o nível de 

concorrência, que a própria plataforma passa a investir em produtores). Podemos pensar então 

nesse trabalho como sendo parte do processo de flexibilização. Já é comum – e poderemos ver 

na fala a seguir - que esse homem ou mulher abandone, por muitas vezes, seu emprego 

normal, ou que num primeiro momento se esforce em conciliá-lo com as novas práticas - isto 

sem contar aqueles que nem sequer chegaram a vivenciar o tipo de emprego anterior, o que 

pode vir a se tornar uma tendência, pois já vemos que escolas profissionalizantes oferecerem 

“cursos de youtuber”. A alegação mais comum nestes cenários costuma ser de que as jornadas 

intensas características de um emprego formal, prejudicam a produção regular dos vídeos, 

porque demandam tempo. Diante das críticas feitas pelos seus visualizadores sobre o fato de 

ela fazer propagandas demais de uma só marca, a Yuli faz a seguinte fala: 

– Tanta gente pediu tanto, pra tanta blogueira parar de trabalhar pra 

fazer mais conteúdo e agora que ela tá ali se dedicando a pessoa fala que ela 

tá sendo comprada? Tipo, ela vai viver do quê? De creme de pentear? E, 

querendo ou não, a gente tem que acompanhar o mercado. Se as empresas 

querem embaixadoras, querem pessoas exclusivas, a gente tem que tá ali pro 

mercado, ou seja, o que eu posso fazer é realmente escolher uma marca que 

eu mais me identifico pra trabalhar. [...] E é isso gente, é normal, isso é uma 

profissão, isso é um trabalho, isso é levado muito a sério, eu invisto meu 

                                                           
30
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dinheiro em equipamentos, invisto meu dinheiro com a Mayara ali, fala ei, 

Mayara! Que ela trabalha comigo então quer dizer [...]”.  
32

  

O que vemos, portanto é que o youtuber e os seus processos de trabalho estão sendo 

cada vez mais pensados e estabelecidos como parte do mercado. Outro exemplo disto é a fala 

de uma influenciadora - que surgiu em meio à pesquisa, que não foi uma das escolhidas para 

este trabalho, mas que aponta aspectos fundamentais – conhecida principalmente em 

Fortaleza, a Cris Moreira diz: “Todo mundo acha que é um trabalho muito fácil, mas não é. É 

domingo a domingo, não tem horário. É manhã, tarde e noite. E não tem muita rotina”.
33

 

Diante dessas duas falas já podemos perceber alguns elementos importantes da organização 

desta categoria: que os horários de trabalho e os locais são parte daquela tendência flexível e 

que já existem algumas regras e éticas próprias desse tipo de trabalhador.  

O trabalho do youtuber (ainda que as meninas de moda e beleza invistam em cenários) 

não possui um local restrito, nem os seus horários são rigorosamente definidos, ao contrário, 

podemos ver que com relação à produção há uma flexibilidade marcante. Desde que os vídeos 

sejam postados nos dias e horários pré-estipulados por eles, as gravações podem ter 

acontecido meses, ou dias antes disto. Há mais de uma modalidade de vídeos, que chamarei 

aqui de externos e internos e não necessariamente todos os youtubers, de todos os temas e 

categorias o seguem, mas percebo que estas características estão mais atreladas aos que se 

consagram ou querem se tornar influenciadores. Nos internos, Yuli, Jessica e Rayza, circulam 

dentro de um mesmo espaço e utilizam como local de gravação, o seu quarto, por exemplo. 

Haverá dias em que veremos sua cama ao fundo, em outros veremos seus computadores, suas 

estantes. Em alguns destes o fundo é focalizado, em outros embaçado, o que depende do 

propósito do vídeo. Das três que observamos, a maior delas, Rayza, possui o maior local de 

circulação, pois toda a sua casa é utilizada como cenário e foi inclusive decorada e reformada 

depois que ela já era youtuber. As duas outras meninas por morarem com os pais se limitam 

aos locais de seus quartos. Os vídeos externos, diferentemente dos anteriores que possuem um 

conteúdo mais planejado e roteirizado, são os chamados vlogs – os vlogs são derivações dos 

blogs, diários online que no youtube são feitos em formato de vídeos, portanto, alguém que 

registra suas atividades do dia-a-dia em vídeo, pode ser chamado de youtuber e também de 
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vlogguer – quando elas saem desses espaços, mas permanecem “produzindo conteúdo”. 

Nestes são capturadas imagens das viagens, bastidores das propagandas que fazem, idas a 

lojas, algumas campanhas próprias, como reformar o quarto de uma leitora
34

.  

Há ainda um momento para todas as meninas que acompanho aqui – e como pude 

perceber ser comum para outros tantos youtubers - que é um marco e também pode ser um 

sinal de que o canal atingiu certa visibilidade e importância: quando elas começam a ter 

recebidos. Os recebidos são produtos enviados pelas marcas que, mesmo sem fecharem 

contratos ou parcerias, com os youtubers, enviam seus produtos para serem testados, 

divulgados, propagandeados. Após o recebimento as meninas reúnem os produtos e mostram 

em vídeos, vestindo ou usando, o que chamam de resenhar. É este o divisor de águas que 

porque aqui se dá o momento mesmo em que as opiniões e os conteúdos produzidos passam a 

atrair não só seguidores, mas geram interesse em grandes e pequenas empresas e são 

reconhecidos como influenciáveis.  

Veremos mais adiante aspectos da TV que se assemelham aos dos canais dos 

influenciadores, mas é importante ressaltar aqui que o fato de que ela vem perdendo o alcance 

de audiência
35

, simultaneamente rearranja essas pessoas em usuários na internet e 

visualizadores no youtube. Com isto os esforços das grandes empresas para se promoverem 

seguem transferindo-se do grande público das mídias televisivas ao afunilamento de público 

da internet, e quando falamos de afunilamento, devemos pensar que aqui os produtos são mais 

direcionados, exatamente porque os canais são segmentados. Castells (1999), afirma que em 

um contexto onde aparecem “métodos de produção enxuta”, ou seja, de uma oferta que 

depende da procura, e não mais uma produção em massa, são “as práticas empresariais 

reinantes de subcontratação, terceirização, estabelecimento de negócio no exterior, 

consultoria, redução no quadro funcional e produção sob encomenda” (P. 330). É no meio 

disto que surge e se movimenta o Marketing de Influências, que nada mais é que a contratação 

de influenciadores digitais para propagandearem os produtos, as marcas. Essas contratações, 

são interessantes para estas empresas porque são temporárias e nada mais são tipos de 

trabalho descompromissados como a subcontratação ou a terceirização, porque não garante 

que essas meninas tenham futuro dentro da empresa, mas ao mesmo tempo utilizam-se da 
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imagem das mesmas, e do público fidelizado para venderem seus produtos. De tempos em 

tempos, o próprio youtube disponibiliza dados dos seus usuários, como idade, a classe social, 

o tempo em que passam na plataforma, as tecnologias mais utilizadas, as temáticas mais 

procuradas, por exemplo, e estes relatórios são, sobretudo direcionados à imprensa e às 

grandes empresas interessadas no marketing de influências.  

Quanto aos salários destes profissionais, se dão pelo marketing de influências ou pela 

monetização (em dólar, para qualquer país) que ainda funciona como um mito, ou como 

falamos no capítulo primeiro, ainda é uma caixa-preta. Youtubers podem viver 

financeiramente do que a plataforma proporciona no on e ao mesmo tempo dessas 

repercussões que se dão no off-line, que são presenças em eventos, participação em 

programas, entrevistas para jornais e revistas, e até peças de teatro.  

  

3.3 A televisualidade midiática nos canais do youtube 

A internet vem sendo tratada como objeto de investigação das ciências sociais antes 

mesmo da virada do século XX para o XI. Algumas tendências de pesquisa puderam ser 

observadas como: o estudo do surgimento da internet propriamente dita; a contraposição entre 

real e virtual, o online e o off-line; e o entendimento desse mecanismo como algo autônomo, 

que cria o ciberespaço.  É na segunda metade da década de 90, porém, que surge a perspectiva 

que me aproprio, desse objeto como artefato cultural, onde através dela estuda-se a inserção 

da tecnologia na vida cotidiana. A rede é tida como um elemento da cultura e não como uma 

entidade à parte (GOMES, 2011, P. 112). Além disto, já no século seguinte podemos ver a 

fusão da rede de telefonia celular com a rede de computadores através da combinação de três 

tecnologias: o Wi-Fi, as redes de dados, e o smartphone. Essa fusão produziu a máxima 

individualização da relação entre homem e computador (RAMOS, 2015, P.61).   

Ramos (2015) entende a internet como continuidade de um esforço que atravessa 

social e historicamente diferentes tecnologias em prol de conexões humanas. É importante 

retomarmos ao conceito de continuidade na medida em que, ao olharmos para o youtube e 

para a sua constituição entorno de canais, teremos algo que era marca do modelo televisivo, e 

aqui percebemos a evidência mais clara desse processo, dessa sequência de tecnologias que 

claro, se aperfeiçoam uma sobre a ineficiência das anteriores, mas que mantêm contínuas as 

trocas de informação e as redes comunicacionais, já antes vistas.  
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Outros tantos elementos do youtube se relacionam com a TV, o próprio nome do site 

foi pensado fazendo referência a ela. YouTube que em tradução livre significa você no tubo 

(“you”=você, “tube”= tubo), de acordo com seus próprios criadores, pretendia que qualquer 

usuário encontrasse facilmente vídeos de seu interesse e que estes pudessem também fazer 

parte da produção, universo antes restrito aos profissionais. De acordo com Sacramento e 

Borges (2017), ainda no final dos anos 80, após o surgimento dos satélites, do cabo, do VHS e 

até mesmo com a disseminação dos videogames, a televisão norte-americana precisou 

elaborar estratégias que pudessem manter o interesse por parte da audiência, o que eles 

chamam de televisualidade. A idéia era fazer a renovação da estética televisiva, onde a 

 “[...] reação das empresas de televisão naquele país foi constituir um 

estilo visual próprio, marcado pelo excesso visual e pelo grafismo. Os écrans 

de televisão se tornaram mais dinâmicos, com bugs (selos visuais 

frequentemente colocados num canto) e snipes (gráficos animados que irão 

fazer zoom numa tela), rolos de informação na parte superior ou inferior das 

telas, créditos espremidos no fim de programas e outros truques visuais que 

aparecem em toda parte. Frequentemente, tais gráficos têm uma função 

profundamente promocional, sinalizando uma promoção ou uma 

programação futura.”. (SACRAMENTO; BORGES. 2017. P. 6)  

 

Os autores falam também sobre outro ponto dessa reformulação que terminou por caracterizar 

a TV: as imagens mais direcionadas e ângulos que trouxeram uma maior proximidade, 

tornando o público mais íntimo dos acontecimentos dentro da tela, o objetivo era passar a 

ideia de estar lá.  Youtubers continuam por utilizar essa estratégia, e isto talvez não tenha se 

dado de caso pensado, mas foi algo que reproduz as sociabilidades de uma era em torno da 

TV. Além do vídeo em geral ser feito muito próximo do falante, há também momentos com 

falas que precisam ser notadas, precisam de ênfase, é quando ocorre um zoom na tela, ou seja, 

o foco chama atenção ao que poderia ter passado despercebido. As estratégias semelhantes 

entre TV e os vídeos da plataforma são inúmeras. Em alguns programas de televisão podemos 

ver “erros de gravação”, já na plataforma com a característica marcante dos cortes não seria 

necessário que erros fossem mostrados, mas constantemente, alguns são focalizados em meio 

às falas e a tela é colocada em preto e branco como forma de demarcá-lo. 

Aqui quando falamos de continuidades, falamos também de uma televisualidade 

midiatizada que de acordo com Borges e Sacramento seria  

reconhecer que as estratégias, gêneros e formatos televisivos 

não são exclusivos ao meio, mas que, sobretudo, no contexto 

marcado pela ampliação de dispositivos e processos 

tecnológicos de comunicação, as formas culturais tendem a ser 

intensamente hibridizadas com as televisivas. 

(SACRAMENTO; BORGES. 2017. P. 7) 
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Pensar, portanto, que o sucesso de influenciadores digitais se deve tão somente ao fator sorte, 

ou ao seja você mesmo, torna-se ingênuo em meio à percepção dessa utilização de estratégias 

que deram certo na TV por mais de uma década. 

Tomemos como exemplo uma das youtubers que viemos acompanhando. No caso da 

Yuli, não só uma, mas quatro dessas estratégias foram aproveitadas para os seus vídeos e se 

estabeleceram como padrões. Na figura 1 temos o canal da Yuli, na categoria vídeos podemos 

ver que as miniaturas – em inglês thumbnails, são termos próprios do youtube para designar 

as imagens “estampa” dos vídeos – consistem em textos e/ou figuras com conteúdo 

diferenciado do nome do vídeo. Em geral esse grafismo é uma frase simples, que cause efeito 

e desperte o interesse dos usuários. Na página da Escola de criadores de conteúdo, um dos 

direcionamentos é que as “miniaturas e os títulos bem desenhados podem atrair mais fãs para 

o seu canal, incentivam os espectadores a assistir seus vídeos porque sabem o que esperar e 

tornam seu conteúdo atraente para uma ampla gama de anunciantes” 
36

, ou seja, é aquela visão 

do promocional que já vem como parte da ideologia da TV. Um outro exemplo está na figura 

2, onde vemos o bug, no youtube marca d'água², relaciona-se com a parte de branding, ou 

seja, a sugestão é que este ícone seja o mesmo da logomarca do youtuber, e é um recurso que 

facilita a inscrição de visualizadores, uma vez que aparece a opção inscrever-se ao passar o 

mouse. 
37

 Quanto aos Snipes e cortes, temos no youtube um traço que faz o caminho inverso, 

apesar de cortes serem característicos do audiovisual, os cortes frequentes entre frases, 

excluindo as pausas de respiro e pensamento, os chamados de jumpcuts, algo que viram 

padrão na plataforma e hoje já são utilizados pela TV. 

  Estas questões utilizadas pelos youtubers são também fundamentais porque 

constituem parte de toda uma prática. Não só em Yuli vemos estas técnicas, mas as três 

youtubers que acompanhamos as utilizam, bem como os inúmeros outros influenciadores 

digitais, uns aparentando mais qualidade e outros menos.  Veremos ainda como os vídeos dos 

youtubers podem ser entendidos como produtos de uma indústria cultural que aproveita em 

muito a ideologia capitalista da mídia televisiva e que por isto mesmo, permite seu consumo. 
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3.4. O youtube como indústria cultural, os produtos e o consumo de conteúdo  

Tomaremos aqui três dados fundamentais, que tem por trás de si ideias norteadoras de 

todo esse processo do youtube como indústria de formadores de opinião, ou seja, falaremos da 

relação de produção e consumo, sem necessariamente demarcar os seus limites. Elas estão, 

intrinsecamente ligadas e são as seguintes: na fala (mencionada no capítulo anterior) de 

MatPat, ele diz que o “fã não vai atrás de um criador pelo sucesso, mas pelo que ele 

representa, seus interesses e valores” 20; a segunda é que de acordo com o Youtube Insights - 

um tipo de relatório online que disponibiliza dados sobre o site para a imprensa 

principalmente usufruir - em maio deste ano, vemos que dos “usuários do youtube que 

consomem moda e beleza”: 13% são da classe A; 54% são da classe B; 31% são da classe 

C
38

; a terceira e última é a de que no youtube “há espaço para todos”. Portanto, falaremos 

dessa relação entre a representatividade, e como isto caracteriza o consumo de vídeos do 

youtube; no fato de as classes médias serem maioria na plataforma em questão de consumo; e 

dessa pregação do “é para todos”.  

Vejamos outro discurso de Rayza Nicácio postado no dia 24 de outubro de 2016, 

falando sobre como a família passou a trabalhar em seu canal e sobre como fazem a triagem 

das marcas com quem ela irá se relacionar (ou fazer publi). Ela diz que:  

– tudo que tem a ver com marca, produto, quem entra em contato já 

passa por um filtro entre ela, minha mãe e a Nih, que são as três. Às vezes 

um produto não tem nada a ver comigo, não que seja um produto ruim 

necessariamente, mas tipo, eu não faria, não é uma coisa negociável, e às 

vezes é tipo assim “mó grana”, mas é uma coisa que eu não acredito, eu não 

aceito, é fato! Vocês só vão me ver fazendo publi de uma coisa que eu 

acredito, é sério [...]. 
39

 

Antes de tudo vejamos o contexto de uma sociedade que permite a caracterização de 

indivíduos enquanto influenciadores digitais. Como percebe Laura Graziela (2007), o 

consumo passa de “um evento subordinado à produção e às condições de reprodução social, 

para a condição de um evento sociocultural de primeira grandeza, não mais circunscrito aos 

condicionamentos econômicos”. (GOMES, 2007. P. 316). Isto quer dizer que o consumo vem 

sendo percebido em suas formas simbólicas, e que o uso dos produtos tem muito mais a ver 
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com a experimentação, com o que é sentimental, cultural, social, do que com o dinheiro, por 

isto vemos falas como a de Rayza onde se admite recusar um trabalho – e o seu trabalho é 

consumir os produtos e documentar isto para seus milhares de seguidores – que dá “mó 

grana”, porque ele simplesmente não é uma coisa em que ela “acredita” e que “não tem nada a 

ver” com quem ela é.  

Ramos (2015), fala sobre a história das redes de comunicação que perpassa correios, 

telégrafos, jornais, rádios e televisão e que chega na internet e a entende como sendo 

continuidade de um processo sócio-histórico de produção de conexões humanas (RAMOS, 

pg. 58. 2015). Que computadores e smartphones permitiram o avanço da classe de youtubers, 

já se sabe, e para isto nem é necessário ser um cientista social, mas o que devemos focalizar é 

exatamente quais conexões humanas se tornaram possíveis através destas tecnologias: 

conexões do mercado de informações. Portanto, há no youtube não o surgimento, mas a 

continuidade da ideologia de uma indústria cultural de massas, que aparece nos EUA através 

da mídia e do entretenimento, ainda no século XX, e que pretendia fazer a “expansão da 

cultura do capitalismo e do consumo” (GOMES, 2007. P. 316). Indústria esta que utiliza a 

economia simbólica do carisma (GOMES, 2007. P.316) que aparece na era cinematográfica 

dos EUA.  Graziela (2007) afirma que esta economia também chamada star system, baseia-se 

em um “culto às estrelas”. Por conta desta ideologia, a indústria de youtubers que se estabiliza 

cada vez mais, impulsionada pelas grandes empresas que financiam esses trabalhadores, 

utilizam suas imagens, pois “os ícones são uma forma de conduzir a sociedade para um fato” 

(SILVA, 2016. P. 5), o de que os seus produtos realizam seus desejos. O que vemos hoje 

nesta rede social não seria exatamente isto: intensa propaganda de produtos e marcas? Este 

movimento sai dos cinemas e da TV e parte para as plataformas, inclusive para o youtube, que 

maximiza essa relação quando constitui profissionais pagos. O que vemos é que  

Para o consumidor contemporâneo, não se trata apenas de satisfazer 

necessidades básicas ou supérfluas, buscar status, ou mesmo “ter para ser”, 

mas de algo que alguns especialistas vêm denominando como “consumo da 

experiência”: o consumidor sabe que bens, marcas, produtos ou serviços 

permitem o acesso direto a conteúdos e informações, além de conectá-los a 

determinadas paisagens imaginárias, permitindo fazê-los experimentar e 

partilharem diferentes formas de afetos, emoções, sentimentos e estados de 

subjetividade, muitas vezes sem precisar deslocar-se (GOMES, 2007. P. 

315).  

Graziela fala também sobre a lógica digital e esta é muito importante pra nós porque 

nos três casos das meninas com quem nos relacionamos (ainda que indiretamente) aqui, os 

seus vídeos obedeciam muito claramente esta ideia, umas mais que outras. Rayza, que é a 
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nossa maior youtuber, atinge um número alto de inscritos no mesmo ano em que começa a 

fazer vídeo com a temática de cabelos cacheados. A estratégia que ela utiliza vídeo após vídeo 

- e isto só muda algum tempo depois - é a de intitular os conteúdos por “como fazer?” e ao 

final sempre coloca o seu nome. Jessica e Yuli que criam os canais mais ou menos na mesma 

época, também vão por este caminho, com a diferença de que em seus inícios não falam 

somente sobre isso, não tem uma temática bem definida, e neste tempo, quando ainda não 

eram conhecidas por um grande público, já arriscavam falar sobre assuntos de suas vidas 

privadas, as quais muitas pessoas não tinham interesse por saber, sobretudo, não tinham como 

ter esse interesse exatamente porque não as conheciam. A lógica digital segundo Gomes 

(2015) se dá em buscar o que for do seu interesse e não em esperar respostas (por mais que o 

youtube recomende pessoas e canais) porque se sabe que inúmeras respostas estarão 

disponíveis e cabe ao usuário ser essa pessoa que “toma a iniciativa de buscá-la numa atividade de 

pesquisa incessante que precede todas as demais” (GOMES, 2007. P. 328). 

Uma vez que são achadas, seja seguindo a lógica digital ou não, há ainda a questão da 

fidelização de um usuário, que se torna fã ou inscrito. Aqui entram os três dados que 

mencionei no início deste tópico e a sua relação com os capitais que formulam as trajetórias 

sociais das youtubers. Como foi dito antes, os produtos dos youtubers são os seus vídeos 

articulados com o que eles são: suas imagens, vivências, histórias, trajetórias. Fazendo um 

panorama de seus vídeos, percebi que não poderia encaixar Yuli, Rayza e Jessica rigidamente 

dentro de uma classe econômica sem levar em conta que a “posição de um indivíduo ou de 

um grupo na estrutura social” é parte de uma trajetória social (BOURDIEU, 2005. P.7) e que 

cada classe possui, dentro dessa estrutura, "propriedades de posição relativamente 

independentes de propriedades intrínsecas como, por exemplo, um certo tipo de prática 

profissional ou de condições materiais de existência" (2005. P.3). Portanto, as meninas 

apresentam - e isto é muito importante no youtube - como constituintes de si em primeiro 

plano capitais culturais institucionalizados, ou seja, suas escolarizações. As três falam 

português corretamente, chegaram até o terceiro grau de escolaridade, mesmo que duas delas 

ainda não tenham se formado e possuem noções de inglês, ainda que afirmem não falar 

fluentemente. Jessica, que parece ser a princípio, de família com renda mais baixa que as 

outras meninas, passou temporadas morando fora do Brasil e aperfeiçoando a língua inglesa, 

antes de fazer sucesso com seu canal. Enquanto isto, Rayza, que hoje aparenta ser de classe 

alta começou o seu canal fazendo a edição de seus vídeos no computador do trabalho de sua 

tia, mas como parte do conteúdo de seus primeiros vídeos, estava ela juntamente com amigos 

ou família, cantando músicas em inglês. O interessante é que no youtube a questão do “é para 
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todos” mascara o consumo desse capital quando cria a ideia de que o dinheiro, ou as 

propriedades de posição não importam para o sucesso.  

Na plataforma temos essa hierarquização aparentemente oculta, que entendo como 

sendo permitida pelo poder simbólico, que para Bourdieu  

“... é necessário saber descobri-lo onde se deixa ver menos, onde ele é mais 

completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com 

efeito, um poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber se lhe estão sujeitos ou mesmo que os 

exercem.” (BOURDIEU, 2003. P. 7 e 8) 

Perceber a hierarquia envolve a organização do site em categorias, como já foi colocado no 

capítulo um, envolve os influenciadores no geral e também pode ser visto claramente em 

nossas meninas que começaram seus canais em épocas próximas, mas que atingiram altas 

quantidades de inscritos, engajamento e visualizações de formas bem diferenciadas. Portanto, 

mesmo não estando em primeiro plano, o dinheiro como vemos em Bourdieu é o que permite 

estes privilégios de classe que interferem na subjetividade dos indivíduos e logo em como eles 

produzem e consomem. Mesmo que a compra dos visualizadores seja uma compra de 

ideologias, de opiniões, ela se pauta em algo. Por um lado, a pobreza parece alcançar seu 

público na internet amparada em grande parte pela muleta do humor. Por outro, a riqueza, e o 

estilo, geram um certo fetichismo em seu público que deseja ser o que não pode. Tudo isto 

com o pano de fundo do discurso de um youtube universalmente integral. 

Usuários do youtube em geral são de classes B e C, isto quer dizer que tanto nossos 

produtores, quanto o seu público consumidor seria o que Graziela (2015) chama de trend 

setters e early adopters, ou seja, são pessoas que “lançam tendências” ou são pioneiros no 

consumo.  São estas classes que na nossa sociedade passam a reproduzir as ideias em voga, 

por exemplo, de “aceitar o seu corpo”, ou de “quebrar padrões”, discursos originados em meio 

às elites e aos acadêmicos. Não à toa, as meninas à medida que vão aumentando números de 

seguidores, visualizações, inscritos, logo, remunerações, fechamentos de contratos com 

marcas, vão também mudando seus estilos, bem como a estética de seus cenários vai se 

tornando mais “estilosa”, de acordo com a moda. Lembremos que nos canais de Yuli, Rayza e 

Jessica, de tempos em tempos temos vídeos com a repaginação de seus móveis, ou renovação 

da decoração de seus quartos e ainda as suas mudanças de estilo. Elas vão se adequando às 

modas ao mesmo tempo que vão consumindo por meio da informação das redes. Rayza, que 

nos vídeos mais recentes faz questão de frizar que sempre gostou de utilizar as cores branca e 

preta em roupas e decoração, no estilo minimalista - que é um estilo elitizado originado no 

século XX na alta cultura artística - mas que passa a agradar o olhar dos consumidores quando 

a indústria cultural o adota. Essa questão da moda é interessante tanto para o estilo dos vídeos, 
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quanto para os cenários e as vestimentas das meninas porque mostram esse capital cultural 

incorporado de que fala Silva (1995), ou seja, propriedades de classe incorporadas por uma 

socialização, que está presente em Rayza e faz toda diferença na rapidez com que ela agrega 

inscritos, com relação às outras meninas. Rayza parece sempre sofisticada, sua casa é 

impecável, sua fala e sua vida geram desejos de consumo em seus visualizadores, detalhes 

que para Jessica que foi moradora de periferia e Yuli, que também aparenta ter classe mais 

baixa, fazem toda diferença. 

Em Bourdieu (2005) vemos, e aqui sim poderíamos encaixar os youtubers, a chamada 

classe de transição, porque se caracteriza “por aquilo que não é mais e pelo que ainda não é” 

(BOURDIEU, 2005. P.9), onde esta age “em relação às classes superiores e em relação às 

classes populares” (2005. P. 9), pelo fato de o desenvolvimento de seus canais serem 

repentinos e logo, os mais diversos tipos de remunerações surgirem. Temos um cenário onde 

jovens youtubers de sucesso estão conquistando casas, carros e apartamentos após cinco anos 

de atividade no site. Isto nos leva a ouvirmos, por inúmeras vezes, as vlogueiras numa 

tentativa de justificarem-se com relação às suas compras e ao que estão recomendando para 

ser comprado, porque sabem que os seus visualizadores quando não fazem parte daquela 

realidade econômica (e isto tem muito a ver com o youtube ser para todos, e com as 

diferentes classes de consumidores) podem fazer “reclamações” nas partes disponíveis para os 

comentários, ou deixarão seus dislikes (não gostei). Para Graziela (2007), 

“A arte, a cultura e mesmo a indústria cultural são domínios onde o ponto de 

vista da audiência, da platéia, do público é sempre tomado como uma 

dimensão inalienável do próprio bem e cujas relações com ele são 

consideradas indissolúveis, sem as quais ele não existe como tal”. (GOMES, 

2007. P.320) 

Por isto mesmo, falas como a que Jessica Dantas diz em um de seus vídeos “acho que é o 

produto mais caro que eu escolhi, porque eu tentei escolher produtos mais baratinhos pra 

mostrar pra vocês” 
40

, apesar de incluírem a questão monetária, não demonstram um consumo 

atrelado somente ao status econômico, mas faz perceber uma preocupação de que os 

visualizadores são parte importante da formulação dos conteúdos e do ser desse influenciador, 

que ainda se prende às suas antigas práticas, mesmo sem necessitar. Um influenciador está 

preocupado se os conteúdos geram uma identificação, representatividade, porque é também 

nisto que se dá o consumo. 

 

 

                                                           
40

 Disponível em < ://www.youtube.com/watch?v=ecRjpSUMPRU&t=178s  > Acesso em: 

13/12/2107 
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Capítulo 4 

Youtubers Cacheadas: o discurso de aceitação e a constituição de identidades 

Dentre tantas outras categorias possíveis de youtubers, escolhi as cacheadas por 

perceber novas prateleiras sendo preenchidas nas farmácias e lojas de cosméticos, e isto só se 

permitiu através de minhas próprias socializações e de uma construção identitária específica 

onde resta aos leitores o conhecimento de que, esta autora que vos fala também é uma 

“cacheada”. Afinal, porque “assumir” o cabelo cacheado, ou se assumir como cacheada é um 

movimento crescente?  

Bourdieu (2003) fala sobre uma cultura de dominação que subjuga outras culturas e 

em como um efeito ideológico que se dá coletivamente “serve interesses particulares que 

tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo” (BOURDIEU, 

2003. P. 10 e 11). Se até cinco anos atrás quando Rayza, a maior youtuber cacheada surgiu, e 

com ela outros grupos de meninas no próprio youtube, ou mesmo em outras plataformas, 

falam que perceberam uma necessidade de tratar o tema nas redes, como podemos negar a 

dominação? Esta ideologia servia tanto para empresas de cosméticos, quando não 

disponibilizavam produtos; quanto para a mídia, quando apresentava como padrão mulheres 

de cabelos lisos, por exemplo. Isto, esses modelos de cabelos, causavam uma falsa integração 

da sociedade, enquanto unia cada vez mais os grupos que exerciam essa dominação, através 

de hierarquizações entre o que é feio e o que é bonito.   

Os processos de luta contra a padronização já vêm sendo discutidos no Brasil mesmo 

fora do on - e aqui temos que ter em mente que estamos a tratar de uma internet que “é 

estruturada social e culturalmente, mas também é um princípio estruturante de sociedade e 

cultura” (RAMOS, 2016. P. 30). Contudo, é na materialidade específica das redes, que ele 

encontra novas conexões humanas as quais levantam o movimento da transição capilar, e este 

“surge com a intenção de chamar a atenção para uma questão estética mas que vai tomando 

um caráter político quando são inseridas discussões como racismo e preconceito” (MATOS, 

2016. P. 845) por conta do informacional. Ou seja, o discurso de valorização se dissemina 

com muito mais facilidade pela internet do que em momentos anteriores. Nesse movimento 

cabe o conceito que Silveira (2014) chama de expressão de poder comunicacional que se 

torna possível na internet e que é 
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“empregada como o grau de autonomia que um indivíduo ou 

coletivo possui para obter informações e para disseminar conteúdos 

independentemente da vontade de outros indivíduos e coletivos. O poder 

comunicacional sempre é relacional, deve ser entendido como posições 

historicamente adquiridas que permitem uma maior ou menor capacidade de 

empregar estratégias de poder a partir dos arranjos comunicativos” 

(SILVEIRA, 2014. P. 4). 

  

As meninas que acompanhamos começaram a fazer tratamentos, ou a alisar seus 

cabelos com prancha e secador ainda enquanto crianças e adolescentes. Mesmo no momento 

da criação de seus canais é perceptível que nem a textura de seus cabelos se assemelhava ao 

que elas têm hoje, nem o próprio conhecimento sobre o assunto era demasiado, inclusive elas 

que foram o adquirindo com o tempo. É interessante pensar nessas mulheres que inspiram 

tantas outras sem que possuam necessariamente uma formação na área, como cursos de 

cabeleireira ou desenvolvedora de produtos. As meninas começam simplesmente a 

documentarem seus processos, cuidados, que foram aprendendo no dia-a-dia, e na própria 

plataforma, testando, acertando e errando no uso de produtos, todas com um discurso em 

comum: autoestima. 

Há quem diga que a transição se dá apenas entre o cabelo com química e o natural. De 

acordo com Yuli, é mais do que isto, todos os procedimentos que envolvem alisamento, 

mesmo o que não envolve química (a mais comum é o formol), são transição e a dela 

começou em 2013, quando ela ainda ouvia das pessoas que ficava muito mais bonita alisada. 

Rayza, ao contrário dela, passou a assumir seu cabelo cacheado em 2009 e diz que não fez a 

transição, porque não chegou a usar química, e conta que durante a sua infância ela não 

conseguia se achar bonita e tentava esconder o cabelo com penteados. Jessica até 2011 fazia 

“chapinha” constantemente em seus cabelos longos e usava produtos da marca Seda para 

cabelos lisos, ela diz que odiava o volume do seu cabelo e que se sentia mais sensual e mais 

mulher com cabelo liso. Uma etapa importante desse processo, mas que nem todas as meninas 

passam consiste em cortar o cabelo bem curto para que ele possa crescer com a textura 

natural, que é o Big Chop. 

Na comunidade que se cria entre produtoras de conteúdo e visualizadores (no geral 

mulheres),  

“a relação com os cabelos levam as jovens a se reconhecerem de forma 

diferente, a consumirem novos produtos e conhecimento, formarem novos 

laços e passarem a ter questionamentos e preocupações que anteriormente 

não eram tão evidentes em seus cotidianos” (MATOS, 2016. P. 846). 

Esse reconhecimento é um ponto de grande importância porque trata do olhar que se tem 

sobre si. Os vídeos das youtubers podem em alguma medida ser encaixados como verdadeiros 
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tratamentos da psique, porque objetivam tratar, inclusive através dos grupos e amizades que 

surgem entre as próprias visualizadoras, com palavras de incentivo, comunicação e quem 

assiste esses conteúdos sai dali e inicia seus próprios processos de desconstrução de uma 

mentalidade e um olhar dominado por ideias que perduraram por longos anos de que  

“o cabelo “bom” é aquele que se aproxima da textura dos cabelos das 

pessoas brancas, que na sua maioria são lisos, e o cabelo “ruim” são os que 

possuem características do cabelo das negras com textura crespa e 

encaracolada.” (MATOS, 2016. P. 847).  

Novos pensamentos começam a surgir e as ideias negativas que costumavam recair 

sobre um cabelo crespo, afro ou cacheado vão se esvaindo e o orgulho de “ser quem se é” 

toma o seu lugar. Outras questões de aceitação também aparecem, com relação aos seus 

corpos, celulites, estrias, peitos pequenos ou grandes “demais”, pernas longas, finas ou 

grossas “demais”, tudo que antes era motivo para estigmatizar agora é levado para debate nas 

redes. A ideia é sentir-se bem com você mesmo, de acordo com Matos (2016) as lutas são por 

aceitação, pela negritude e pela quebra dos padrões do que um dia foi belo.  

Seguindo este movimento, quero agora refazer o meu caminho como alguém que 

optou por uma etnografia imersiva, citada no capítulo 2, como uma forma de jogar no campo 

e refletir sobre ele enquanto participante ativo. Na rede assisti, deixei o meu like e comentei 

vídeos de nossas youtubers. Fui além, as acompanhei também em outras plataformas sociais 

como elas próprias sugeriram. Vi-me embebida em seus universos, influenciada por seus 

gostos, cheguei a comprar um brinco e também uma blusa inspirada pelo estilo de Rayza, suas 

sociabilidades com o minimalismo identificam-se com as que já possuía. Ri e sofri ao 

acompanhar o início e o fim de seu casamento, porque sou de faixa etária próxima a dela, e 

porque sua ideia religiosa do casamento é bem próxima da minha. Compartilhei com meus 

familiares vídeos em que Jessica fazia desabafos sobre a vida enquanto aluna de uma 

universidade federal. E comentei um dos vídeos de Yuli mediante as repercussões do tema. 

Quanto ao meu cabelo cacheado? Passei a aceitar os pequenos “parentes” que antes eram 

motivo de irritação e vergonha, mas confesso que ainda tenho receios quanto ao volume, não 

estou pronta para encarar, seria o caso de conversar com outras meninas que passaram pelas 

transições? Já o fiz, seria o caso de perseverar no processo, ainda me encontro por aí. Quanto 

ao meu próprio corpo e à sua beleza, sim, a luta das meninas teve efeito retumbante, me 

peguei reproduzindo discursos no off-line que havia ouvido na internet. As ações foram sim 

refletidas, tanto os prazeres quanto as frustações a que Hine (2016) se referia.   
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Duas de nossas influencers são negras, a terceira, como eu, é branca com olhos claros 

e cabelos tipo 3B e 3C (detalhes que descobri durante a pesquisa). O meu último esforço deste 

trabalho era entender como a temática de cabelos gerava todo esse interesse, porque afinal 

como as meninas avisam, não é um momento fácil, a transformação da imagem confronta a 

autoestima. Sobre a materialidade do digital, já vimos que contribui na disseminação dessas 

novas ideias, mas qual contexto social permite assumir uma identidade de crespa, afro ou 

cacheada? 

Lídia Matos (2016), fala sobre a construção de uma identidade contextual que se dá 

pelo que é social, histórico e ainda pelo cultural. Isto se afirma quando se encontra entre 

fronteiras étnicas. Sobre a etnicidade, ela diz   

“Os sinais ou signos diacríticos que demarcam as diferenças, garantem a 

distinção entre os grupos e são acionados quando em face do contato, 

orientando as atitudes dos indivíduos a partir do seu conteúdo étnico, esses 

códigos orientam as diversas relações como os matrimônios, trabalho, a 

absorção de outros, mas essas não são estanques, vão se alterando com o 

passar do tempo [...]” (MATOS, 2016. P. 12). 

Mesmo com diferenciações, Matos (2016) ainda fala que a comunidade étnica se mantém 

unida através de uma homogeneidade, um “sentimento de pertencimento” – o contrário disto é 

a reclusão -, e este poderia mobilizar lutas políticas, ou por espaço, resistência. Se pararmos 

para analisar, nossas youtubers e suas consumidoras se moldam numa espécie de comunidade 

étnica - pelos seus contextos locais – e global – por ser esta uma característica da plataforma 

do youtube – que permite um novo contexto e uma nova proposta de formulação de suas 

identidades. O movimento se daria portanto, na ideia de que o 

“alcance da internet e as redes sociais permitiram que as pessoas 

entrassem em contato com as várias possibilidades do ser, assim as 

identidades deixam de ser percebidas como fixas, monolíticas, genérica, 

ligadas a um referente externo como a nação, para uma identidade mais 

especifica e que liga as pessoas a grupos cada vez menores, se apresentam 

mais fluidas, onde as conexões são feitas baseadas em gosto, interesses e na 

auto percepção” (MATOS, 2016. P 17).  

A luta, por tanto, vendo sendo travada no conjunto, num coletivo que se une através do digital 

e incentiva, apoia esse assumir das características naturais como estratégia de afirmação das 

identidades. 
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CONCLUSÃO 

 Se até aqui, e isto só se percebeu quando a pesquisa foi chegando ao fim, fizemos uma 

etnografia da internet, que procura entender um fenômeno que se dá por conta da plataforma 

online que é o youtube, ao mesmo tempo, chegamos a um último capítulo onde conseguimos 

apreender outro lado do fenômeno, o que Ramos (2016) chama de uma etnografia na internet, 

onde articulamos as “dimensões on e off-line”.  

 Da internet são as constituições dos indivíduos primeiramente enquanto partes da 

elaboração e do desenvolvimento da plataforma, onde são os youtubers, ao mesmo tempo 

produtores e produto dessa empresa. Quando estão exercendo seus papéis de produtores, estão 

também formulando a si mesmos, as suas próprias subjetividades vão se dando nessa nova 

materialidade de informações. Nesse mesmo momento as exigências feitas por quem consome 

seus produtos, que são suas próprias imagens, suas identidades, seus seres, se dão sobre a 

ideia de uma autenticidade falsa, que se assemelha ao face-a-face, não reflete as ações e expõe 

tudo aquilo que lhe é íntimo, do contrário os youtubers vendem produtos estragados.  

 Temos ainda duas grandes questões, uma que se relaciona com as estratégias mais 

técnicas e uma que constitui estas mesmas como parte da organização do trabalho desse 

profissional do youtube. As estratégias são aquelas características da tecnologia televisiva, 

que passam a ser utilizadas nessa nova tecnologia, e segue uma lógica midiática. Estes 

aspectos, mais voltados para a questão da imagem dos vídeos, qualidades e práticas 

padronizadas de uso, são recursos aos quais recorrem os mais diversos tipos de youtuber 

quando quer ou quando começa a caminhada do influenciador. Neste percurso, vimos também 

as formas de remuneração, ou seja, a monetização e o marketing de influências como a 

passagem de uma atividade hobbie para uma produção de mercadoria, e este trabalho sendo 

levado pelos jovens de nossa sociedade como uma perspectiva de carreira, mas que na 

verdade esse é flexível e não estabelece vínculos. A instabilidade dele se dá num inchaço do 

mercado de influenciadores que podemos dizer que ocorreu em dez anos ou menos e, mas o 

interesse vem pela aparente facilidade de adentrar num mercado de trabalho que “é para 

todos”. 

 A mentalidade última que se debruça sobre a plataforma ignora os inúmeros capitais 

consumidos dia-a-dia pelos usuários que são fruto das socializações que constituem o 

influenciador como tal. São capitais culturais, e sociais, econômicos e do carisma que fazem 

com que os conteúdos se tornem interessantes aos olhos de um visualizador. Mais do que isto, 
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faz com que os conteúdos sejam produtos a serem consumidos, opiniões são compradas, não 

pelo dinheiro que não é a moeda de troca dessa relação, mas é a visualização, é você 

realmente assistir aquilo e se engajar e se moldar.  

 No fim de tudo, passamos rapidamente pela questão desenvolvida em boa parte dos 

conteúdos de nossas youtubers, Yuli Balzak, Jessica Dantas e Rayza Nicácio. Meninas como 

muitas de suas visualizadoras, que passaram boa parte de suas vidas subjugadas a uma cultura 

dominante onde o cabelo liso era figura célebre e onde a etnicidade conquista espaço. É 

através desse compartilhamento cultural, histórico, linguístico, alimentar e principalmente 

homogêneo, que a etnia pode se organizar em prol da luta e da resistência política, porque 

constitui identidades homogêneas, e é isto que vem fazendo das youtubers cacheadas 

verdadeiras agentes quando compartilham suas vivências de preconceito, baixas autoestima, 

por meio dessa internet que permite que uma voz se espalhe em território global.  
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Figura 1: The making of youtube 
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Figura 2: Recebidos 

Print de Tela. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MRm0aQIFWQg 
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Figura 3: Excesso visual e grafismo nas miniaturas de apresentação dos vídeos 
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Figura 4: Exemplo de bug = marca d’água 
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Figura 5: Exemplo de rolos de informação 
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Figura 6: Créditos espremidos no fim dos programas 
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