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RESUMO 

 

 

 

A tese se propõe a investigar os sentidos atrelados à emergência das chamadas “influenciadoras 

digitais engajadas” no cenário midiático contemporâneo. Partimos da hipótese de que sua 

visibilidade pode ser tomada enquanto possível emblema de transformações que ocorrem no 

cruzamento de instâncias mercadológicas, afetivas e materiais, em meio a uma conjuntura na qual 

a própria constituição de cidadania é atravessada de forma crescente pelo processo de midiatização 

e datatificação (COULDRY e HEPP, 2017) da sociedade. Investigamos a circulação e o conteúdo 

de vídeos de três youtubers associadas ao feminismo no YouTube: Júlia Tolezano, do canal Jout 

Jout Prazer, Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, e Nátaly Neri, do canal Afros e Afins, 

reconhecidas pela própria plataforma enquanto produtoras de conteúdos socialmente relevantes. 

Com o objetivo de compreender as articulações (HALL, 2003) que permeiam esse reconhecimento, 

a análise é construída a partir de um referencial teórico-metodológico ancorado principalmente na 

intercessão entre autores dos estudos culturais e teóricas feministas, além de abranger discussões 

relacionadas às práticas de microcelebridades (MARWICK, 2015) e reconfigurações do ativismo 

a partir da construção de laços afetivos em plataformas digitais. Dessa forma, buscamos elaborar 

um mapa conceitual que permita compreender que elementos tecem a ascensão midiática dessas 

mulheres enquanto sujeitos visíveis na rede e como esses elementos se relacionam entre si. Após o 

refinamento e discussão dos principais conceitos convocados por esse debate, o material empírico 

é examinado em dois momentos. No primeiro, realizamos um mapeamento de youtubers 

“engajados” no país e seu vínculo com campanhas institucionais do YouTube, enfatizando o papel 

da empresa enquanto articuladora dessa rede entre os anos de 2016 e 2018. Em seguida, utilizamos 

uma metologia mista, baseada sobretudo na análise de conteúdo, para explorar qualitativamente 60 

vídeos produzidos por Tolezano, Medeiros e Neri no mesmo período. Concluímos que as 

performances de feminismo e feminilidade apresentadas nas produções apontam para uma 

complexificação do chamado feminismo popular (BANER-WEISER, 2018). Neste cenário, o 

ativismo é parte de um intrincado e, por vezes, contraditório processo de negociações que envolve 

instâncias mercadológicas e vínculos afetivos sustentados pelas experiências compartilhadas com 

o público.  

 

Palavras-chave: cultura digital; microcelebridades; feminismo; afeto; YouTube. 



 

CUNHA, Simone E. Lugar de mulher é no YouTube: atravessamentos entre práticas de 

ativismo e de microcelebridades em plataformas digitais [dissertation]. Niterói: Graduate 

Program in Communication, Fluminense Federal University, 2019.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The thesis proposes to investigate the meanings related to the emergence of the so-called “social 

engaged digital influencers” in the contemporary media scenario. We start from the hypothesis that 

their visibility can be taken as a possible emblem of transformations that occur at the intersection 

of marketing, affective and material instances, in the midst of a conjuncture in which the 

constitution of citizenship itself is increasingly crossed by the process of mediatization and 

datification (COULDRY and HEPP, 2017). We investigated the circulation and video content of 

three youtubers associated with feminism on YouTube: Júlia Tolezano (Jout Jout Prazer), Maíra 

Medeiros (Nunca Te Pedi Nada), and Nátaly Neri (Afros e Afins). All of them are recognized by 

the platform itself as producers of socially relevant content. In order to understand the articulations 

(HALL, 2003) that permeate this recognition, the analysis is built from a theoretical-

methodological framework anchored mainly on the intercession between authors of cultural studies 

and feminist theory, besides covering discussions related to the practices of microcelebrities 

(MARWICK, 2015) and reconfigurations of activism from the construction of affective bonds in 

digital platforms. Thus, we seek to elaborate a conceptual map that allows us to understand which 

elements weave the media rise of these women as visible subjects in the network and how these 

elements relate to each other. After the refinement and discussion of the main concepts summoned 

by this debate, the empirical material is examined in two moments. In the first one, we mapped 

Brazilian “engaged” youtubers and their connection to YouTube institutional campaigns, 

emphasizing the company's role as a articulator of this network from 2016 to 2018. Next, we used 

a mixed methodology, based mainly on content analysis, to qualitatively explore 60 videos 

produced by Tolezano, Medeiros and Neri in the same period. We conclude that the performances 

of feminism and femininity presented in the productions point to a complexification of the so-

called popular feminism (BANER-WEISER, 2018). In this scenario, activism is part of an intricate 

and sometimes contradictory negotiation process that involves marketing instances and affective 

bonds sustained by shared experiences with the public. 

 

Keywords:  digital culture; microcelebrities; feminism; affect; YouTube. 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS  

 

 

 

 

 

Figura 1    –   Vídeo institucional publicado no canal YouTube Spotlight .................................. 112                          

Figura 2    –   Cena do vídeo “Pq as novinhas são sensacionais”?  .............................................. 176 

Figura 3    –   Cena do vídeo “Por que você é tão agressiva, Nátaly?”  ....................................... 178 

Figura 4    –   Cena do vídeo “Fora de casa”  ............................................................................... 179 

Figura 5    –   Cena do vídeo “Taís Araújo: moda, empoderamento e Míster Brau”  .................. 189 

Figura 6    –   Cena do vídeo “100 camadas de mentiras sobre as mulheres” .............................. 192 

Figura 7    –   Cena do vídeo “Tem um minuto para a palavra do feminismo?” .......................... 196 

Figura 8    –   Cena do vídeo “Como eu aprendi a me amar”  ...................................................... 201 

Figura 9    –   Cena do vídeo “6 toques para um carnaval agradável” ......................................... 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

  

 

 

 

 

 

Tabela 1   –   Colaborações nos canais Afros e Afins, Jout Jout Prazer e Nunca Te Pedi Nada  . 147 

Tabela 2   –   Vídeos analisados do canal Nunca Te Pedi Nada  .................................................. 252 

Tabela 3   –   Vídeos analisados do canal Jout Jout Prazer  ......................................................... 255 

Tabela 4   –   Vídeos analisados do canal Afros e Afins  ............................................................. 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

Introdução ......................... ........................................................................................... 14 

1. Das multidões à multitela: microcelebridades na cultura das celebridades ...... 27 

1.1 Celebridade, um fenômeno moderno  ......................................................................................... 28 

1.2 A face humana das mercadorias: consolidação da indústria das celebridades ........................... 34 

1.3 O sopro de realidade que revigora as estrelas  ............................................................................ 38 

1.4 Estranhos cada vez mais íntimos: a hora e a vez do sujeito comum na mídia  ........................... 45 

1.5 Microcelebridades, influenciadores digitais ou celebridades pós-massivas?  ............................ 52 

1.6 Em nome da fama (e do público) por um mundo melhor: celebridades e engajamento social  . 64 

 

2. Microcelebridades “engajadas”: identidades e afetos da política cotidiana 

feminista em plataformas digitais ............................................................................... 70 

2.1 Movimento feminista e a articulação de novas identidades e posições de sujeito na 

modernidade tardia  ..................................................................................................................... 71 

2.2 Disputas pela identidade feminista na cultura do consumo ........................................................ 75 

2.3 Mexeu com uma, mexeu com todas: a verdade no discurso da eu-pistemologia  ...................... 84 

2.4 Reconfigurações do engajamento político em plataformas digitais  .......................................... 93 

2.5 Cidadania cultural e atuação política na cultura do quarto  ........................................................ 99 

 

3. Redes e práticas afetivas para a visibilidade de mulheres no YouTube .............111 

3.1 Uma webcam na mão e uma ideia na cabeça: tensões entre democratização e monetização no 

YouTube  .................................................................................................................................. 113 

3.2 Algoritmos, tutoriais e normas de conduta: a profissionalização dos criadores ....................... 123 

3.3 Saindo do armário: difusão de debates “sérios” no YouTube  ................................................. 131 

3.4 Criadoras e engajamento feminino no YouTube ...................................................................... 137 

3.4.1 Além das campanhas: redes de colaborações entre youtubers feministas ................... 142 

3.5 Considerações sobre a articulação de redes de youtubers feministas  ...................................... 147 

 

 

 



4. Performances de feminilidade e feminismo na era pós-girl power ....................151 

4.1 Performances do “eu”: identidade, reputação e autoridade em plataformas digitais  ............... 152 

4.2 Quando uma mulher pode se tornar visível na rede? Construções de autenticidade no YouTube 

e relações com a experiência feminina na mídia  ..................................................................... 161 

4.3 Análise de conteúdo no YouTube: percursos metodológicos  .................................................. 170 

4.4 Entre a recusa a ideais hegemônicos e a agressividade “controlada”: notas sobre as 

performances de feminilidade de Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e Nátaly Neri  .................. 174 

4.5 Vamos juntxs? Ativismos em rede e em construção  ............................................................... 184 

4.6 Discursos sobre feminismo e articulações coletivas do movimento  ........................................ 190 

4.7 Pausa para um merchan: feminismo, autenticidade e consumo ............................................... 199 

4.8 Autocrítica e a busca por práticas políticas além das redes  ..................................................... 206 

 

Considerações finais  .................................................................................................. 209 

Referências bibliográficas ......................................................................................... 221 

Apêndices .................................................................................................................... 252 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

15 
 

 

Introdução 

 

 

Em dezembro de 2014, a jornalista Júlia Tolezano, conhecida como Jout Jout, publicou 

um vídeo no YouTube intitulado “Vai de Copinho” (TOLEZANO, 2014)1, em que descrevia uma 

série de descobertas após a adoção do coletor menstrual. A jovem, que já começava a acumular 

fãs na plataforma por debater temas considerados tabus, sobretudo em relação às mulheres, não 

tardou a alcançar milhares de pessoas com a produção, compartilhada à exaustão em grupos 

feministas no Facebook. Sua imagem sorridente com o “copinho” nas mãos passou a ilustrar 

diversas reportagens tanto sobre o uso do coletor quanto sobre o sucesso de seu próprio canal, 

chamado Jout Jout Prazer. Em meio ao crescimento de mobilizações feministas organizadas por 

meio de plataformas digitais, Tolezano dava visibilidade a um tipo de conteúdo diferente do que 

era atribuído até então aos produtores de conteúdo que almejavam a fama no YouTube. Naquele 

momento, já havia astros que consolidaram sua carreira a partir da plataforma, inclusive no Brasil. 

Entretanto, os nomes femininos em destaque, grosso modo, se popularizavam por conteúdos 

atrelados principalmente a tutoriais, resenhas e dicas de uso de produtos relacionados à moda e à 

beleza. 

O canal de Júlia Tolezano também registrava uma diferença crucial em relação a outras 

produções nativas do ambiente digital caracterizadas pelo viés feminista: como “estrela” do 

YouTube, a jovem passou a ser figurinha fácil em propagandas dentro e fora da plataforma, além 

de produzir vídeos patrocinados para diversas empresas e serviços, frequentemente articulando 

discussões sobre temas relacionados ao feminismo e ações patrocinadas. Em 2018, atingiu o que 

pode ser considerado um marco da aproximação entre sua postura socialmente engajada e a esfera 

do consumo: em associação com a empresa Fleurity, lançou o seu próprio coletor menstrual. A 

parceria foi alardeada em seu canal como um resultado direto do vídeo publicado em 2014: 

segundo a youtuber, a marca ficou impressionada com a mobilização gerada pela produção e 

decidiu entrar no ramo dos coletores no país, “vendendo horrores” (TOLEZANO, 2017)2. 

Em outros tempos, conciliar um posicionamento ativista com campanhas publicitárias de 

modo tão explícito poderia ser fonte de polêmicas. Na segunda década do século XXI, a 

                                                
1 Disponível em: < https://youtu.be/33lspg6LQBY>. Último acesso em: 4 abr. 2019. 
2 Disponível em: < https://youtu.be/_GxnKFKCE7w>. Último acesso em: 28 fev. 2019. 
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aproximação com o mercado é apresentada com certo orgulho, sinal do status de discursos 

contrahegemônicos, causa e sintoma de mudanças em curso. Como sintetizou a também youtuber 

Helen Ramos em entrevista à revista Trip um mês após o lançamento de um canal sobre 

maternidade e feminismo, em 2016, esse contato representa a realização de um ideal: unir trabalho 

e militância (EIROA, 2016). Para empresas de diferentes segmentos que investem cada vez mais 

em ações voltadas ao “empoderamento feminino” – criando inclusive uma classificação própria 

para tais iniciativas, denominadas como femvertising2 – parece um ótimo negócio. Este trabalho 

toma a visibilidade de pessoas como Helen Ramos e Júlia Tolezano em plataformas digitais e as 

suas relações quase simbióticas com diversas instâncias mercadológicas como pistas para 

compreender reconfigurações importantes nas esferas do ativismo, consumo e entretenimento na 

contemporaneidade. Assim como elas, outros produtores de conteúdo têm se destacado como 

“influenciadores digitais engajados”.   

A categoria “influenciador digital”, grosso modo, nomeia a profissionalização de 

indivíduos que constroem comunidades em torno de si em plataformas digitais, utilizando sua 

capacidade de expressão para interferir em decisões sobre consumo, estilos de vida e, nos casos 

mencionados anteriormente, na popularização de determinados debates entre suas redes. Em 

relação a este último ponto, é notória a multiplicidade de espaços nos quais temas relativos a 

diversas pautas sociais são discutidos à exaustão, inclusive dentro do próprio YouTube. A 

relevância de blogs pessoais e perfis em diferentes sites de rede social para o fomento ao debate 

político começa a ser reconhecida e discutida em âmbitos diversos, inclusive academicamente. 

Entretanto, o foco deste trabalho recai sobre um recôndito ainda pouco explorado: indivíduos cuja 

produção é fortemente atravessada pelo entretenimento e que publicam vídeos sobre temas 

diversos, mas são reconhecidos pelo público, pela mídia e por anunciantes pelo envolvimento 

com pautas sociais. Nesta seara, tão diversa quanto as demandas sociais urgentes de nosso tempo, 

um “nicho” nos interessa especialmente: o das influenciadoras digitais ligadas ao feminismo. 

Acompanhando a progressiva transformação do feminismo em estilo de vida (HOOKS, 2018), a 

emergência dessas mulheres no cenário midiático hodierno leva a questionamentos sobre as 

condições que as tornam visíveis e o que essas condições podem nos dizer sobre as atualizações, 

possibilidades e ambiguidades do ativismo feminista.  

Se os sujeitos só podem falar a partir de uma posição cultural e histórica específica 

(HALL, 2000), do que falam as vozes cujo ativismo é parte importante de seu lugar enquanto 

influenciadoras digitais? Partimos, pois, da premissa de que o engajamento social é um capital 
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simbólico mobilizado de forma crescente não apenas por essas mulheres, mas pelos aparatos 

comunicacionais e tecnológicos que as cercam. Tal movimento certamente não é homogêneo, ou 

mesmo distante de contradições. Há poucos anos, discussões como direitos reprodutivos ou 

assédio sexual eram considerados “entediantes” e evitados por mídias massivas tradicionais 

(BANET-WEISER, 2018), que preferiam se ater a discursos sobre igualdade de gênero no 

trabalho (HOOKS, 2018). Muitas vezes, tais representações se esquivavam do termo feminismo, 

de modo a não acionar a frequente representação estereotipada das feministas enquanto mulheres 

“raivosas” (AHMED, 2013) que buscariam a destruição dos homens. A segunda década do século 

XXI se encerra em um cenário consideravelmente diverso, no qual o feminismo se tornou popular 

e classificado como uma “tendência”, materializada em discursos midiáticos, bens de consumo e, 

claro, influenciadoras digitais engajadas.  

Embora a emergência dessas mulheres não forneça uma resposta única para tamanhos 

deslocamentos, um olhar sobre suas produções e estratégias de circulação no âmbito do YouTube 

pode produzir lentes privilegiadas de investigação. Nesta direção, a pesquisa busca compreender 

as articulações (HALL, 2003) vinculadas ao seu reconhecimento na contemporaneidade. Segundo 

o pensamento de Stuart Hall, analisar as articulações envolvendo determinadas práticas culturais 

e estruturas significa observar uma via de mão dupla, na qual as duas instâncias são elaboradas 

mutuamente. Tal perspectiva, no âmbito teórico-metodológico, implica em observar como 

determinados objetos podem dar a ver conexões e formações sociais a partir de sua 

contextualização (PIEDRAS e JACKS, 2006). Entendendo, ainda em consonância com Hall, que 

essa relação é atravessada por uma disputa constante entre diferentes sujeitos pela produção de 

sentidos, trata-se de indagar que tipo de condições de existência permeiam a ascensão midiática 

desses indivíduos e, simultaneamente, são re-articuladas a partir de sua evidência.  

A linha de investigação que me proponho a seguir toma influenciadoras digitais engajadas 

enquanto possíveis emblemas de transformações que ocorrem no cruzamento de instâncias 

mercadológicas, afetivas e materiais, em meio a uma conjuntura na qual a própria constituição de 

cidadania é atravessada de forma crescente pelo processo de midiatização e datatificação 

(COULDRY e HEPP, 2017) da sociedade. O objetivo principal da pesquisa, portanto, é elaborar 

um mapa conceitual que permita compreender que elementos compõem a sua emergência 

enquanto sujeitos visíveis e como esses elementos se relacionam entre si. 

Tal movimento, vale lembrar, ocorre em um momento no qual palavra youtuber se torna 

sinônimo de uma profissão das mais atrativas, sobretudo para o público jovem. De acordo com 
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uma pesquisa sobre o tema realizada na Inglaterra, 30% de 2000 crianças e adolescentes entre 5 

e 16 anos marcaram youtuber/vlogger como primeira opção de carreira dos sonhos 

(INDEPENDENT, 2018). No Brasil, levantamento de 2017 dá a dimensão da amplitude do 

fenômeno. Entre as dez celebridades apontadas pelos jovens como as mais populares, cinco eram 

estrelas “nativas” do YouTube3. No primeiro lugar da lista, figurava o piauiense Whindersson 

Nunes, dono de um canal de humor cuja popularidade não diminuiu dois anos mais tarde, 

acumulando 35,3 milhões de seguidores. Segundo reportagem do site “Época Negócios”, um 

influenciador digital brasileiro de grande alcance pode receber entre R$ 50 mil e R$ 150 mil por 

campanha no YouTube (CALDAS, 2017). Os valores exorbitantes parecem justificáveis diante 

da relevância crescente destes ambientes na vida cotidiana de milhões de brasileiros. Apesar de 

uma enorme desigualdade em termos de acesso à internet no país, pesquisas recentes apresentam 

dados favoráveis às grandes corporações de mídia digital. Segundo levantamento do Google em 

parceria com as consultorias Provokers e Box 1824, o consumo de vídeo online no Brasil cresceu 

135% entre 2014 e 2018 (MARINHO, 2018). O número de “estrelas” em ascensão na plataforma 

também impressiona: são mais de 800 canais com mais de um milhão de inscritos, ou seja, pessoas 

que desejam receber notificações sobre atualizações de seus youtubers preferidos. 

Evidentemente, os youtubers cuja produção de conteúdo gira em torno de pautas sociais 

representam um pequeno “nicho” dentro desse universo, com audiência significativamente 

inferior à de canais relacionados aos segmentos de humor e beleza, líderes de popularidade no 

país (“QUEM BRILHA…”, 2017). Em contrapartida, chama a atenção o investimento crescente 

do YouTube ao longo dos últimos anos para destacar canais que discutem temas “sérios”. A 

plataforma parece querer afirmar-se enquanto um espaço de produção e consumo de conteúdo 

socialmente relevante, sobretudo para o público jovem. Entre diversos temas possíveis, debates 

vinculados a pautas identitárias têm ganhado projeção, fornecendo sinais importantes sobre as 

discussões nas quais o YouTube deseja se inserir. 

Desde 2016, a empresa promove iniciativas para a visibilidade de youtubers alinhados a 

causas sociais. Naquele ano, lançou o projeto Programa Global para Mulheres, com a participação 

de cinco youtubers de diferentes nacionalidades. A representante brasileira do projeto foi 

justamente Júlia Tolezano, que entrevistou outras brasileiras sobre temas relacionados ao universo 

                                                
3 A pesquisa “Os influenciadores – quem brilha na tela dos brasileiros” foi realizada pelo Google em parceria com o 

Instituto Provokers (MARINHO, 2017). Apesar do envolvimento direto da empresa em um levantamento que valoriza 

seus produtores de conteúdo, optamos por apresentar a informação devido à escassez de dados semelhantes sobre o 

tema.  
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feminino. Em seguida, foram lançados os projetos #OrgulhodeSer, para promover o orgulho 

LGBTQ, e o #YouTubeNegro, para visibilidade de produtores de conteúdo sobre questões raciais. 

Em ambos, além da colaboração entre youtubers escolhidos pela empresa em vídeos temáticos e 

participação em eventos, o Youtube ofereceu treinamento para jovens em início de “carreira”. De 

acordo com o site Meio & Mensagem, especializado em propaganda e marketing, a empresa 

ressaltou o posicionamento socialmente engajado durante o evento Brandcast 2016, voltado a 

anunciantes. Em uma mudança em relação a apresentações anteriores no mesmo evento, a 

plataforma foi destacada enquanto espaço voltado à promoção da diversidade em termos de 

conteúdo e valorização de comunidades10. 

Enquanto pesquisadora e feminista, acostumada a discussões em torno do sequestro de 

pautas identitárias por instâncias mercadológicas, comecei a observar o movimento de 

popularização de youtubers engajados com causas sociais com alguma curiosidade. Afinal, como 

conciliar a expressão “influenciador digital”, especialmente valorizada no discurso popular pela 

capacidade de influenciar decisões de compra e pelas vantagens obtidas neste processo, como o 

recebimento de presentes de anunciantes e fama, com uma atuação ativista? Como essa atuação é 

negociada em campanhas publicitárias que frequentemente se baseiam na reputação de 

engajamento social desses produtores de conteúdo? A aceitação do público, expressa por meio de 

ferramentas como comentários e “curtidas”, me intrigava especialmente. De modo geral, mesmo 

produções patrocinadas de youtubers “engajados”, que comecei a acompanhar com alguma 

regularidade, eram permeadas por reações festivas, de um público que celebrava a adesão 

empresarial e o financiamento a discursos que possivelmente permaneceriam centrados em 

organizações ligadas a movimentos sociais ou grupos restritos na internet.  

Na tentativa de desvendar as articulações que permeiam a aceitação (ou mesmo a 

“palatabilidade”) desses discursos para audiências e empresas, o trabalho está organizado em dois 

conjuntos de questões inter-relacionadas: em um primeiro momento, diante da escassez de 

pesquisas sobre temas correlatos, se concentra na elaboração de um percurso teórico para pensar 

as interfaces entre ativismo, consumo e práticas de microcelebridades (SENFT, 2008, 

MARWICK, 2013, 2015). Em uma segunda etapa, articula um conjunto de questões mais 

específicas ao material empírico da pesquisa, composto por duas partes.  

A primeira etapa da análise empírica consiste no mapeamento de uma rede de youtubers 

relacionados à ideia de engajamento social. Com base em campanhas orquestradas pelo próprio 

YouTube para valorização da diversidade, localizo três youtubers que foram eleitas pela empresa 
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como nomes importantes para a articulação de discursos ligados ao feminismo e ao feminismo 

negro: Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e Nátaly Neri. Em seguida, realizo um mapeamento das 

colaborações realizadas por seus respectivos canais entre os anos de 2016 e 2018, buscando 

comparar os nomes convidados com os participantes das campanhas institucionais do YouTube. 

Desta forma, argumento que as decisões empresariais da plataforma também tiveram um papel 

importante na consolidação de uma rede de youtubers ativistas no Brasil. A identificação das três 

youtubers como produtoras de conteúdo “sério” relevantes no período também serviu como ponto 

de partida para a segunda parte da investigação empírica. Nesta etapa, analiso vídeos publicados 

pelas jovens em seus canais, explorando qualitativamente as estratégias de construção e 

legitimação de suas performances enquanto mulheres feministas e engajadas. 

 

Comédia, cultura pop e militância no YouTube 

 

A niteroiense Júlia Tolezano, que completou 28 anos em março de 2019, é formada em 

jornalismo e começou a produzir vídeos para o YouTube em 2014. Desde então, já foi tema de 

diversas reportagens que a classificam como “cronista de uma geração” (RODROL e FINCO, 

2016, on-line) e “nova sensação do YouTube” (PARENTES, 2015) com “pegada de comédia 

stand up”. Seu canal é conhecido pela ausência de roteiros, abordando temas que abrangem 

indicações de livros e séries, discussões sobre taxas bancárias e técnicas para evacuar na casa de 

namorados (as). Entretanto, a jovem tornou-se conhecida pela publicação de vídeos nos quais 

aborda temas do universo feminino pouco discutidos, como relacionamentos abusivos, 

desconfortos durante o sexo, repressão da sexualidade e cultura do estupro. Diversas produções, 

para além do vínculo com o bem-estar da mulher, acionam discursos típicos da literatura de 

autoajuda. Em suas palavras, são “coisas que está todo mundo vivendo e ninguém está se (SIC) 

conversando” (TOLEZANO, 2019)4.   

Na descrição oficial do canal “Jout Jout Prazer”5, Júlia reitera o clima de informalidade de 

seus vídeos: “Opa! Tudo bom? Este é o meu, seu, nosso canal! Não temos tema nem roteiro, ok? 

Eu só meio que vou falando e vocês meio que vão ouvindo e a gente meio que vai se amando”. 

De modo geral, a youtuber lança duas produções novas toda semana, sempre às terças e quintas-

feiras. Em entrevista à revita Tpm em 2015, Tolezano explica que suas maiores inspirações foram 

                                                
4 Disponível em: <https://youtu.be/pXYRtMVA0zc>. Último acesso em: 4 abr. 2019.  
5 Disponível em: https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer. Último acesso em: 4 abr. 2019.    
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duas colegas de profissão norte-americanas: Grace Helbig, cujos vídeos emulam uma “conversa 

entre amigos”, e Jenna Marbles, à época a principal vlogueira da plataforma, com 14 milhões de 

inscritos (ABDALLA, 2015). Embora não tenha um cenário “fixo”, a jovem grava a maior parte 

dos vídeos em sua casa. Caio, seu ex-namorado, atua como cinegrafista de boa parte das gravações 

e participa frequentemente dos vídeos por meio de comentários legendados, o que reforça a ideia 

de que as produções são grandes “conversas” entre Júlia e a “família Jout Jout”. Em outra 

entrevista, também realizada em 2015, a jovem afirmou que edição das produções, quase sempre 

repleta de recursos bem-humorados, era de sua responsabilidade (AGUILHAR, 2015). 

A youtuber contraria um dos “mandamentos” dos influenciadores digitais ao compartilhar 

poucos registros de sua intimidade e/ou preferências em outras plataformas digitais, publicando 

conteúdos eventualmente no Facebook e no Instagram. Em compensação, é presença frequente 

nas mídias massivas. Eleita pela revista Forbes Brasil como uma das integrantes da lista de 

brasileiros mais influentes com menos de 30 anos, Tolezano foi colunista da revista feminina 

Cosmopolitan Brasil (publicação cancelada em 2018) e teve um quadro no programa “Saia Justa”, 

do canal a cabo GNT (MARIE CLAIRE, 2018). Em 2016, ela lançou um livro intitulado “Tá 

Todo Mundo Mal” pela editora Compahia das Letras, no qual reuniu as “melhores angústias” 

sobre temas debatidos em seu canal6. Após anos evitando abordar temas deliberadamente 

políticos, lançou em 2018 uma série de vídeos denominada “Era uma vez um voto”. Com dez 

episódios, a série apresentou didaticamente questões vinculadas às eleições, tal qual a importância 

da democracia representativa e os interesses relacionados à polarização política.  

Maíra Medeiros tem 34 anos, é formada em publicidade e decidiu tentar a carreira de 

incluenciadora digital após assessorar a comunicação de outra microcelebridade influente na rede, 

a apresentadora MariMoon. Alem do canal “Nunca te pedi nada”7, que mantém desde 2015, ela 

divide a apresentação do podcast “Filhos da Grávida de Taubaté”8 com Filipe Oliveira e Eduardo 

Camargo, do canal Diva Depressão. Com o sucesso do podcast, os três amigos lançaram um canal 

homônimo no YouTube em 2017, onde disponibilizam o programa e lançam vídeos 

semanalmente. Em “Nunca te pedi nada”, Maíra conquistou visibilidade após o lançamento de 

paródias de cunho feminista de grandes sucessos da música pop brasileira. Seu vídeo mais popular 

                                                
6 Informações disponíveis em: https://amzn.to/2Vx7lc1. Último acesso em: 4 abr. 2019.   
7 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCYWtYb0GcYrhDxOykcUpzJw. Último acesso em: 4 abr 

2019.  
8 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCP2gsGLN76LctGI1L4C6VQA. Último acesso em: 4 abr 2019.  
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em março de 2019, com 3,7 milhões de visualizações, era “Miga sua loca”, paródia de “Essa mina 

é louca”, da cantora Anitta. A produção, que conta com a participação de outras youtubers, é um 

alerta contra relacionamentos abusivos. 

De acordo com entrevista publicada em 2017, a youtuber explica que decidiu criar o canal 

após algumas gravações “sem compromisso” para abordar temas que a “Maíra pequena precisava 

ter escutado para que ela crescesse melhor”, privilegiando discussões de cunho feminista 

(XAVIER, 2017, on-line). Além destes tópicos, Medeiros também é reconhecida por abordar 

temas vinculados à cultura pop, com diversas menções a produtos culturais e à estética 

característica dos anos 1990, que permeia inclusive diversos elementos estéticos em seu canal, da 

página principal à edição dos vídeos. As produções, quase sempre bem-humoradas, também 

apresentam quadros temáticos regulares sobre temas como acúmulo de diversos itens e 

transformações com o uso de maquiagem. Na apresentação do canal, a jovem destaca o viés 

feminista e a “aleatoriedade” de sua produção. “Oi, eu sou a Maíra Medeiros e aqui você vai 

encontrar: histórias, Girl Power, coisas estranhas e muito AMOR”. 

 Em “Nunca…”, a youtuber publica três vezes por semana vídeos gravados principalmente 

em sua casa, em São Paulo (SP). O canal é resultado de uma parceria com o marido, Rodrigo 

Bertolino, que segundo Medeiros atua “mais na parte por trás das câmeras, faz todas as edições” 

(RODRIGUES, 2017, on-line). Ele não aparece em momento algum das produções, sendo 

mencionado ocacionalmente pela youtuber.  Em relação às mídias “tradicionais”, destaca-se a 

participação da jovem na segunda temporada do reality-show “Entubados”, exibido pelo canal a 

cabo Sony. A produção apresentou desafios individuais e coletivos a youtubers brasileiros de 

diferentes nichos e era exibida na televisão e na internet. Medeiros terminou com a segunda 

colocação, perdendo a final para o youtuber conhecido como Rato Borrachudo9.   

Nátaly Neri, de 24 anos, é estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) e comanda o canal “Afros e Afins”10 desde 2015. Tal qual Medeiros, explica que 

sua principal motivação para o canal “foi fazer com que pessoas ouçam o que eu não ouvi” 

(MÍDIA NINJA, 2017, on-line). Participante de coletivos feministas vinculados a movimentos 

negros, ela se tornou conhecida sobretudo por vídeos nos quais debate temas relacionados à 

autoestima negra, luta antirracista e feminismo negro. Tal enquadramento tornou-se mais evidente 

com o passar do tempo, já que seus primeiros vídeos discutiam com maior ênfase temas 

                                                
9 Informações disponíveis em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Entubados>. Último acesso em: 2 abr 2019. 
10 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCjivwB8MrrGCMlIuoSdkrQg. Último acesso em: 4 abr 2019. 
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relacionados à moda consciente e estética negra. A descrição do canal em 2019 parece refletir 

essa fase: “Sou Nátaly Neri, mulher negra, feminista, apaixonada por brechó, costura, moda e faça 

você mesmo. O objetivo desse canal é incentivar a autonomia de quem assiste, aprendendo a 

garimpar, achar as melhores opções de consumo de moda”, explica a jovem. 

Em 2017, a jovem chegou a ser anunciada como colunista da rede Mídia Ninja, uma rede 

de produtores midiáticos caracterizada pela militância sóciopolítica identificada com a esquerda. 

Entretanto, apenas uma coluna, publicada em abril daquele ano, permanece no site da organização 

(NERI, 2017). Além de um profissional de edição, Nátaly Neri conta com o apoio do namorado, 

Jonas Maria, na produção dos vídeos. Após reduzir o ritmo de publicações de seu canal em 2018, 

a youtuber tem publicado vídeos duas vezes por semana em 2019. Em março deste ano, se 

declarou adepta do movimento de slow blogging (“blogagem” lenta, em tradução livre), que prega 

uma desaceleração na produção de conteúdos para diferentes plataformas digitais em detrimento 

da busca desenfreada por conexões com o público nestes ambientes. Além dos temas supracitados, 

Nátaly também aborda em algumas ocasiões o seu namoro com Jonas Maria, um homem 

transexual, buscando desmistificar tabus em torno da relação. 

 

Estrutura e principais desafios da pesquisa 

 

No primeiro capítulo, busco compreender os diálogos entre a figura do influenciador 

digital e a celebridade. A partir de um breve histórico sobre o desenvolvimento da segunda 

categoria, localizo o surgimento dos sujeitos “ordinários” que ganham fama em plataformas 

digitais como parte de um processo mais complexo, pautado pelo que Driessens (2013a) classifica 

de celebritização da sociedade. Não se trata, é claro, de uma trajetória linear, tampouco isenta de 

conflitos e ambiguidades; entretanto, defendo que ressignificações importantantes em torno de 

categorias como público e privado (SIBILIA, 2008) e autenticidade, que atravessam a percepção 

sobre as celebridades, são centrais para a articulação de influenciadores digitais. Em paralelo, 

retomo a literatura em torno dos termos microcelebridade (SENFT, 2013), ou práticas de 

microcelebridade (MARWICK, 2013; 2015) para destacar as especificidades das estratégias de 

visibilidade e contato com a audiência desses indivíduos que, diferentemente das celebridades 

“tradicionais”, não têm sua posição mediada significativamente por agentes vinculados às mídias 

massivas. 

No capítulo seguinte, a discussão gira em torno das reconfigurações da identidade 
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feminista e da própria noção de ativismo. Com base em considerações sobre o processo 

autorreflexivo de construção das identidades na modernidade tardia (GIDDENS, 2002), o 

movimento feminista11 é tomado enquanto referencial teórico e objeto de estudo. Para além do 

processo de descentramento de identidade sociais “fixas” (HALL, 2000), que influenciou e foi 

influenciado por debates feministas, apresento discussões em torno dos significados do feminismo 

a partir de suas imbricações com as esferas do entretenimento e do consumo, atrelados ao que 

autoras como McRobbie (2004) e Gill (2007) classificam como pós-feminismo. Paralelamente, 

discuto a contribuição dos debates feministas para a consolidação da “eu-pistemologia” (VAN 

ZOONEN, 2012), noção que enfatiza a ascensão da experiência como base para a produção de 

conhecimento. A partir de uma articulação entre a eu-pistemologia e o trabalho seminal de 

Williams (1979) sobre estruturas de sentimento, analiso a conexão entre tecnologias digitais de 

comunicação e as relações afetivas que se desenvolvem nestes ambientes como parte de um 

processo de reconfigurações da noção de ativismo.  

Nesta direção, a proliferação de iniciativas em plataformas como o YouTube vinculadas à 

ideia de uma políca cotidiana (HIGHFIELD, 2016) é apresentada enquanto uma continuidade 

histórica da produção midiática feminina que se desenvolveu na “cultura do quarto” (MCROBBIE 

e GARBER, 1976), espaço considerado “seguro” e “inofensivo” para as mulheres. Essa mesma 

cultura do quarto também pode ser relacionada às práticas de microcelebridades no YouTube 

(BURGESS e GREEN, 2009), o que contribui para complexificar as dinâmicas em torno da 

atuação de mulheres que constroem uma marca pessoal enquanto microcelebridades promovendo 

engajamento social relacionado ao feminismo. Por isso, destaco que trabalhos envolvendo 

feminismo e internet e/ou as relações entre feminismo e consumo têm privilegiado debates sobre 

iniciativas independentes de instâncias mercadológicas (como mobilizações coletivas ou redes 

feministas independentes) e/ou questionado a legitimidade do envolvimento de campanhas 

publicitárias e celebridades com o termo, o que não abrange fenômenos como os que analiso. 

No terceiro capítulo, proponho uma aproximação entre os debates sobre a circulação de 

afetos em plataformas digitais e análise empírica da atuação do YouTube enquanto corporação 

neste processo. Este encaminhamento foi construído a partir da percepção de que era necessário 

expandir o olhar sobre o nosso objeto de pesquisa inicial, vídeos de influenciadoras digitais 

relacionadas ao feminismo, a partir da hipótese de que a empresa teve papel relevante na 

                                                
11 Embora eu utilize termo “movimento feminista” no singular ao longo de toda a tese, reitero as palavras de Banet-

Weiser (2018b) sobre a circulação de vários feminismos em circulação na mídia, assim como no âmbito acadêmico.  
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articulação de uma rede de youtubers engajados brasileiros entre os anos de 2016 e 2018. Portanto, 

antes de observar os indivíduos, era importante compreender como a organização contribui, seja 

por meio de elementos “materiais”, como funcionalidades e algoritmos, seja por meio de 

posicionamentos institucionais, para a consolidação de práticas, hábitos e rituais de consumo e 

produção que darão origem a afetos particulares. Ao pensar no lugar social do YouTube com base 

na noção de “sistemas afetivos” (ANABLE, 2018), situo sua emergência enquanto parte de uma 

conjuntura na qual questões como representação, identidade, trabalho e lazer são inter-

relacionadas e ressignificadas. Trata-se de uma abordagem que busca conciliar o desafio de 

escapar de uma perspectiva tecnodeterminista, que atribuiria exclusivamente à plataforma o 

surgimento de fenômenos como o que descrevo neste trabalho, sem desconsiderar a relevância de 

suas próprias tentativas de moldar e consolidar determinados parâmetros sobre os significados de 

ser um youtuber. 

Em diálogo com trabalhos que enfatizam os esforços (bem-sucedidos) da empresa e de 

outros gigantes da tecnologia pela popularização da palavra “plataforma” enquanto definição 

principal de suas atividades (GILLESPIE, 2010), discuto como o YouTube tem buscado 

consolidar a ideia de que seus produtores de conteúdo são criadores. Além da correlação um tanto 

óbvia com ideias relacionadas à criatividade e a movimentos disruptivos, argumento que tal 

escolha representa mais um movimento de distanciamento entre a organização e seus produtores 

de conteúdo, atribuindo-lhes toda a responsabilidade pelo que ali publicam. O que não impede o 

YouTube de realizar diversas tentativas de nortear tais conteúdos, seja por meio de diretrizes que 

orientam youtubers sobre as melhores formas de atingir a audiência, seja por proibições e sanções 

a vídeos sobre determinados temas. Conforme mencionado anteriormente, a empresa também 

investe em campanhas e posicionamentos oficiais que valorizam e respaldam o trabalho de 

youtubers cuja produção dialoga com pautas de interesse público, classificando os criadores como 

vozes capazes de promover transformações sociais. Nesta direção, apresento iniciativas da 

empresa relacionadas especificamente a ideias de empoderamento feminino, mapeando as 

youtubers que participaram de campanhas realizadas entre 2016 e 2018. Em seguida, analiso a 

rede de colaborações realizadas por Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e Nátaly Neri, que ocuparam 

posições proeminentes em iniciativas vinculadas à organização no mesmo período. 

No quarto e último capítulo, o foco recai sobre as performances que essas mulheres vão 

apresentar em seus canais para legitimar seu status enquanto feministas e influenciadoras digitais. 

Para isso, discuto as relações ora complementares, ora contraditórias, entre a noção de “ativismo 
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discursivo feminista” (YOUNG, 1997) e as práticas de construção de autenticidade em 

plataformas digitais. A partir de trabalhos seminais sobre performance e apresentação de si 

(GOFFMAN, 1975, SCHECHNER, 2006), bem como de pesquisas mais recentes que examinam 

a construção de autoridade em redes sociais digitais (RECUERO, 2009), estabeleço as bases para 

uma análise qualitativa de vídeos dos canais “Jout Jout Prazer”, “Nunca Te Pedi Nada” e “Afros 

e Afins”. Retomando os debates apresentados nos capítulos anteriores, procuro observar questões 

relacionadas à forma como essas mulheres aderem ou rejeitam estereótipos de feminilidade ainda 

vigentes, como apresentam questões vinculadas ao feminismo e como esses valores são 

negociados em vídeos patrocinados para diferentes produtos ou serviços. Com base nas práticas 

de microcelebridade, analiso ainda como os relatos sobre suas vidas íntimas articulam essas 

dimensões e importam para a constituição de tentativas de mobilização social e conscientização 

do público, ao mesmo tempo em que também se apresentam enquanto elemento fundamental para 

a constituição de laços afetivos com a audiência. 

Assim como a bibliografia, a escolha da metodologia reflete os desafios de trabalhar com 

uma temática ainda pouco abordada, que se insere na intercessão entre diversos caminhos 

possíveis de pesquisa. Por isso, além de preceitos da análise de conteúdo (BARDIN, 2010), optei 

por incorporar outras diretrizes metodológicas, incluindo observações inspiradas pela etnografia 

para a internet (HINE, 2015) e por estudos sobre performance (TAYLOR, 2003). A partir desses 

cruzamentos, realizei uma investigação em duas grandes etapas: em um primeiro momento, 

analisei todos os vídeos produzidos pelas youtubers em questão durante os anos de 2016 e 2018 

para, em seguida, selecionar uma amostra final de 60 produções. Tais vídeos foram então 

decodificados com base em uma categorização construída ainda na primeira etapa por meio de 

um processo indutivo e dedutivo, permitindo a análise do material à luz das questões elencadas 

anteriormente. Tal qual o mapeamento apresentado no capítulo 3, o levantamento apresenta um 

viés temporal e intencional. Começa em 2016, logo após a intensificação de um movimento 

classificado por setores da mídia como uma “primavera feminista” brasileira (EL PAÍS, 2015), 

representada pelo aumento de mobilizações em torno de questões como a luta contra o assédio 

sexual no país. O período também marca a realização de diversas campanhas publicitárias 

associadas ao ideal de empoderamento feminino de grande visibilidade, incluindo as iniciativas 

do YouTube. Por fim, se estende até 2018 para abranger as eleições daquele ano, uma vez que 

considerei importante entender se as youtubers analisadas tornariam suas posições políticas 

visíveis e como buscariam utilizar sua popularidade para influenciar a audiência. 
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O processo de delimitação do corpus foi marcado por uma espécie de confirmação 

empírica das discussões realizadas no primeiro capítulo. Ao iniciar o projeto, pensava em realizar 

entrevistas em profundidade com as youtubers para compreender melhor como elas enxergavam 

a sua atuação e os conflitos que naturalmente emergem a partir da relação com fãs, mídia e 

anunciantes. Embora a acessibilidade seja um preceito central das práticas de microcelebridade, 

nenhuma das youtubers que procurei aceitou participar da pesquisa. Entre as três selecionadas 

para a análise dos vídeos, apenas Maíra Medeiros respondeu a um dos diversos e-mails enviados 

na tentativa de estabelecer uma conversa presencialmente, por telefone ou plataformas digitais –  

na ocasião, um assessor da youtuber entrou em contato comigo e, muito gentilmente, explicou 

que sua agenda estava lotada de compromissos. Diante das recusas, abandonei a proposta inicial 

de realizar uma etnografia digital em seus canais, uma vez que considerava esse contato mais 

próximo fundamental para complementar as observações que vinha realizando nestes ambientes. 

A opção por uma metodologia baseada principalmente na análise de conteúdo me pareceu, assim, 

a mais viável e adequada para dar conta das questões que eu me propunha a analisar, e considero 

que pode ser útil para pesquisadores que futuramente procurem se aventurar na investigação da 

“intimidade performatizada” (MARWICK, 2013) no YouTube ou em plataformas semelhantes. 

Por fim, destaco que as páginas a seguir são resultado de uma trajetória que se iniciou 

ainda durante o mestrado, quando investiguei o processo de circulação de discursos 

preconceituosos sobre funk no YouTube. Desde então, me interesso especialmente pelas práticas 

ordinárias que se desenvolvem no âmbito da plataforma, ou as pequenas histórias que podem ser 

um fio condutor para identificação e análise das complexas teias sociais que atravessam o nosso 

tempo. Em consonância com as considerações de Geertz sobre a descrição etnográfica, acredito 

que a análise rigorosa de “assuntos extremamente pequenos” (GEERTZ, 1989, p. 31) oferece uma 

vista privilegiada para interpretações mais amplas, levando a caminhos por vezes improváveis, e 

mesmo surpreendentes. 

Diferentemente do panorama que encontrei quando comecei esta pesquisa, diversas 

autoras brasileiras vêm publicando excelentes trabalhos sobre influenciadores digitais, como 

Karhawi (2017), Tomaz (2017) e Antunes (2018), o que só reitera a relevância da discussão para 

a compreensão das práticas comunicacionais contemporâneas. Com os debates que apresento a 

seguir, espero contribuir para a consolidação dos estudos relacionados à área no país, bem como 

para o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre múltiplas formas de ativismo em plataformas 

digitais e as relações cada vez mais porosas entre identidade, engajamento social e consumo. 
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1. Das multidões à multitela: microcelebridades na cultura das celebridades 

 

 

Recurso fundamental na construção de narrativas cinematográficas que começavam a 

consolidar o que seria denominado como “era de ouro” de Hollywood, o close-up também 

apresentou ao mundo uma nova dimensão dos atores que protagonizavam aquelas produções. Ao 

aproximar seus rostos do público nas salas de cinema, a câmera agenciava um processo um tanto 

paradoxal: tornava-os mais humanos e, ao mesmo tempo, mais próximos das divindades. 

Indivíduos com uma espécie de aura que os diferenciava dos demais, despertando desejo e 

curiosidade. Embora não tenha inventado a celebridade, o cinema teve importância crucial na 

consolidação desta categoria no imaginário popular (MARSHALL, 2014).  

Lançado com o slogan “broadcast yourself” (“transmita a si mesmo”) em 2006, o YouTube 

ajudou a consolidar outro tipo de narrativa, relacionada à “cultura do quarto” (BURGESS e 

GREEN, 2009). Desde seu surgimento, o portal de vídeos se tornou um espaço prolífico para vídeos 

nos quais pessoas “comuns” convidam o público a conhecer sua intimidade. Com grande 

visibilidade e público fiel, esses “astros” logo ganharam a atenção da mídia tradicional e do 

mercado publicitário, firmando o YouTube enquanto um meio de transmitir a si mesmo “para o 

mundo da fama e da fortuna” (idem, p. 44). Ainda que nem todos possam enriquecer, tornar-se 

youtuber passou a ser profissão das mais desejadas. Em alguns casos, como o do carioca Felipe 

Neto, constroem-se estruturas dignas de artistas de Hollywood.  

Neto, que começou a gravar vídeos para a plataforma apenas com o próprio celular em 

2010, celebrava nove anos mais tarde a abertura de sete empresas para gerenciar produtos 

diversificados como alimentos e games. Além disso, continuava a produzir conteúdo para o próprio 

canal, que somava em março de 2019 pouco mais de 31 milhões de inscritos, e um canal em 

parceria com o irmão, com quase 19 milhões de seguidores. Segundo reportagem do jornal O 

Globo, seus empreendimentos empregavam cerca de 400 profissionais no mesmo período (RIBAS, 

2019). Neste capítulo, argumentamos que a semelhança entre a trajetória de indivíduos como Felipe 

Neto e as celebridades “tradicionais” vai além dos números; a própria ascensão desses sujeitos será 

caracterizada como parte do processo que configura as celebridades. Justamente por isso, mesmo 

aqueles que ainda não atingiram o status de grandes estrelas da rede também são influenciados 

pelos deslocamentos em torno da categoria. 
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 Nosso ponto de partida para refletir sobre essa trajetória é o conceito de celebritização 

proposto por Olivier Driessens (2013a). Segundo o autor, o termo se refere a um “metaprocesso” 

(HEPP, 2012; DRIESSENS, 2013a), posto que se dispersa no tempo e no espaço. Em outras 

palavras, uma palavra que diz respeito a movimentos que não têm necessariamente um início ou 

fim claros (embora algumas mudanças históricas e sociais sejam fundamentais para as 

transformações em sua configuração, como veremos mais adiante) e que, tal qual fenômenos como 

a globalização ou a midiatização, não segue apenas uma única direção. Trata-se, portanto, de um 

fenômeno social de longo prazo que aponta para mudanças na forma como as celebridades são 

percebidas, produzidas e se inserem socialmente e culturalmente na sociedade. Tais transformações 

são perceptíveis na própria literatura sobre o tema. Do célebre aforismo de Daniel Boorstin, para 

quem uma celebridade “é uma pessoa conhecida pelo fato de ser bastante conhecida” (BOORSTIN, 

2012 [1961], p. 47), cuja principal qualidade seria justamente a falta de qualidade, ao trabalho de 

autores contemporâneos como Chris Rojek (2008) e David Marshall (2014), que analisam sua 

função social, o termo passa a evocar, além dos sujeitos, processos cujos sentidos são articulados 

e disputados de diferentes formas ao longo do tempo. 

 A partir de diferentes perspectivas12, apresentaremos neste capítulo uma contextualização 

sobre a cultura das celebridades, caracterizada pela pervasividade e integração no cotidiano 

(TURNER, 2013). Tal empreitada tem como objetivo facilitar a compreensão da emergência das 

práticas de microcelebridade (SENFT, 2008, MARWICK e BOYD, 2011, MARWICK, 2015), 

localizando o fenômeno dentro de um percurso de deslocamentos que colocam em jogo questões 

como estratégias de visbilidade e reconfigurações entre as noções de público e privado. Por fim, 

discutiremos como esse cenário impulsiona o movimento de politização de celebridades e 

influenciadores digitais, reforçando a centralidade da celebritização na cultura contemporânea. 

 

1.1 Celebridade, um fenômeno moderno 

 

A relação entre a humanidade e a fama data de tempos antigos. Registros associados a 

diferentes civilizações mostram os grandes feitos de guerreiros, filósofos, poetas; pessoas 

                                                
12 Ao optar por nomes consagrados no campo de estudos sobre as celebridades, reconhecemos que a abordagem 

utilizada privilegia o contexto europeu e, principalmente, norte-americano. Em trabalhos futuros, esperamos ampliar 

o escopo da discussão para abranger as particularidades do desenvolvimento da cultura das celebridades no contexto 

brasileiro. 
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(geralmente homens) cujas obras ou empreitadas deveriam inspirar a população. Para garantir seu 

lugar entre os maiores conquistadores da História, Alexandre III levava pintores, escritores e 

escultores nas campanhas de expansão do Império Macedônico, no século 3 a.C. Cabia a esses 

especialistas criar a figura pública do imperador e reiterar a alcunha de Alexandre, o Grande, pela 

qual ele seria imortalizado (BRAUDY, 1986). 

A busca pela notoriedade e pela adoração das massas sugere que a cultura das celebridades 

contemporânea é uma continuidade de movimentos que conferiram projeção a figuras históricas 

como o próprio Alexandre III, Jesus ou Sócrates. Entretanto, uma análise sobre a construção e os 

impactos sociais das celebridades mostra que a comparação, embora interessante, pode soar 

anacrônica sem os devidos cuidados. Embora não haja consenso sobre um marco preciso para o 

fenômeno, boa parte dos pesquisadores envolvidos com o tema aponta para a emergência da 

celebridade enquanto categoria a partir de transformações sociais, políticas e econômicas que 

marcam a ascensão da modernidade (ROJEK, 2008, DYER, 1979; MARSHALL, 2014; 

DRIESSENS, 2013a). 

Em seu mapeamento sobre a história das celebridades, Fred Inglis destaca que a 

espetacularização em torno das figuras de renome já acontecia, por exemplo, em aparições públicas 

da rainha inglesa Elizabeth I, no século XVI (INGLIS, 2010). Todos os rituais encenados na 

presença da monarca eram pensados para reforçar sua autoridade absoluta e as formas específicas 

pelas quais os diferentes públicos deveriam lhe prestar reverência. Contudo, embora o espetáculo 

seja inerente à constituição da celebridade, outros elementos determinantes para a articulação do 

conceito ainda não existiam à época. Nas palavras de David Marshall, a celebridade “depende de 

uma cultura de commodities, resultando em uma constituição e personificação de valores que 

demarcam uma configuração diferente de ordem e estrutura” (MARSHALL, 2014, p. XIX)13. 

Reconhecida pelo estilo extravagante que lhe conferiu o status de ícone fashion da corte 

francesa e até hoje é explorado em inúmeros livros, filmes e coleções de alta costura, a rainha Maria 

Antonieta (1755-1793) pode ser vista como uma personagem que ajuda a ilustrar a transição entre 

a adoração de figuras públicas e o surgimento de uma cultura de celebridades. Segundo a 

historiadora francesa Caroline Weber (2008), a monarca planejava aparições estratégicas e 

frequentemente fornecia informações sobre suas roupas à mídia incipiente do período. Também 

                                                
13 No original: “(...) relies on a commodity culture, resulting in a constitution of value and a personification of value 

that demarcate a different configuration of order and structure.” 
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mudava constantemente de estilo, alimentando os anseios do público sobre a próxima faceta a ser 

revelada. Ao mesmo tempo em que apresentava trajes suntuosos e penteados de quase um metro 

de altura, buscava se aproximar das massas a partir da quebra das tradições existentes, como o uso 

de calças por mulheres. Tamanhas “extravagâncias” logo resultaram em um culto à sua 

personalidade por camadas distintas da população, gerando reclamações das damas da alta 

sociedade local. Para estas, as tentativas de imitar roupas e comportamentos da rainha era um risco 

à manutenção das diferenças entre as classes sociais. 

Por trás desse movimento de dessacralização da monarquia, emergia uma cultura do 

consumo que ressignificava o valor social do espaço público. Como pontua Chris Rojek (2008), o 

estabelecimento de governos democráticos e a secularização da sociedade são elementos centrais 

na acepção moderna do termo celebridade. Com a ascensão de regimes (teoricamente) de igualdade 

formal, a valorização do estilo pessoal e do rosto público se tornam fundamentais no processo de 

singularização de determinados sujeitos em meio às massas. Nesta direção, investigar a etimologia 

da palavra se torna particularmente útil para identificar as diferenças em relação a outras formas 

de distinção já existentes, como fama ou renome. Celebridade tem como raiz latina celebritas, 

relacionada tanto às ideias de multidão, solenidade e celebração, quanto à adjetivação de pessoas 

que se tornam alvo de reconhecimento público. Conforme lembra Rojek, também há conexões com 

os termos celebrem, cujos sentidos apontam para fama e “estar aglomerado”, e celere, “veloz”, 

indicando o reconhecimento da excepcionalidade de uma pessoa e uma estrutura social na qual a 

fama obtida tem curta duração. Celebridade, portanto, é um termo associado diretamente a um 

público e à “natureza volúvel, temporária, do mercado de sentimentos humanos” (ROJEK, 2008, 

p. 11). Personifica valores atribuídos à própria modernidade, como a produção massiva de bens de 

consumo (no caso, as próprias celebridades), a mobilidade do capital e a velocidade crescente das 

mudanças na vida social, econômica e cultural. 

Em análise sobre as aparições do termo celebridade em dicionários de língua inglesa, 

Mashall (2014) chama a atenção para as leituras ambíguas associadas à palavra a partir do século 

XIX. A frase “Eles (os sucessores de Espinosa) tinham celebridade, Espinosa têm fama”14 

(MARSHALL, 2014, p. 5), daquele período, é um indicativo do caráter inautêntico conferido pelo 

termo, representação de um tipo de notoriedade “vulgar” que não corresponderia às virtudes que 

verdadeiramente tornam indivíduos famosos. Trata-se de uma conotação negativa que pode ser 

                                                
14 No original: “They (Spinoza´s sucessors) had celebrity, Spinoza has fame”. 
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associada a disputas de poder em um mundo em transformação, no qual a aristocracia agonizante 

e diferentes camadas burguesas lutavam por ascensão social15. Por outro lado, o vínculo com a 

ideia de democratização indica que a celebridade é alguém ao alcance da multidão – seja 

metaforicamente, no sentido de representar a possibilidade de ascensão de qualquer pessoa a partir 

de méritos ou acúmulo de riquezas, seja de forma literal, diferentemente dos monarcas e heróis de 

outrora. Neste sentido, simboliza o triunfo das massas, o poder do “sujeito comum” de moldar a 

esfera pública. Marshall descreve esse caráter dúbio ao afirmar que “o termo celebridade 

corporifica a ambiguidade das formas públicas de subjetividade no capitalismo” (MARSHALL, 

2014, p. 5)16. 

Em meio ao declínio das instituições tradicionais, a valorização da individualidade aparece 

como um fator crucial para o nascimento das celebridades modernas. Ainda sobre as diferenças 

entre os termos “celebridade” e “renome”, Inglis (2010) ressalta que a segunda palavra dizia 

respeito não apenas ao sujeito merecedor da aclamação, mas à sua função social. Assim, quando 

um clérigo ou monarca era reverenciado pelo público por um determinado ato, a honra era 

direcionada principalmente ao seu ofício. Voltando ao exemplo anteriormente citado, o 

reconhecimento público e a construção de um caráter quase mítico em torno da rainha Elizabeth I 

tinham como principal objetivo reforçar a importância da monarquia, e não apenas a aclamação da 

jovem enquanto indivíduo. Um cenário totalmente diverso envolve as celebridades, veneradas por 

uma individualidade construída e negociada publicamente. 

Com o desenvolvimento da democracia urbana, a cidade passou a ser compreendida como 

um espaço no qual os sujeitos poderiam ser notados por suas características pessoais (INGLIS, 

2010). Ao analisar a movimentação cultural dos anos 1760, Inglis afirma que a proliferação de 

jornais, peças teatrais e romances em meio à ascensão econômica de uma classe média que via as 

atividades de lazer como parte importante da elaboração do self representou o playground da 

cultura de celebridades. A teatralidade presente nos rituais relacionados ao consumo nas lojas de 

departamentos parisienses no fim do século XIX também integra o panorama apresentado pelo 

autor. As peças prontas para consumo representavam um mundo de possibilidades idealizado por 

pessoas de classes sociais diversas, que muitas vezes se contentavam em sonhar enquanto viam as 

                                                
15 Como veremos mais à frente, a tensão entre a autenticidade e o merecimento dos holofotes atravessa as discussões 

sobre a categoria celebridade até os dias atuais. 
16 No original: “The term celebrity has come to embody the ambiguity of the public forms of subjectivity under 

capitalism”. 
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vitrines. Era uma conjuntura propícia para o surgimento de artistas que jogavam publicamente com 

essa teatralidade, se aproximando dos sujeitos comuns. O mapeamento de momentos históricos nos 

quais as celebridades começaram a emergir inclui ainda a Nova York do mesmo período. Os 

costumes das grandes metrópoles da Europa e dos Estados Unidos, segundo Inglis (idem), 

apontavam para a valorização do consumo e das aparições na cena boêmia local como alternativas 

para suplantar o “velho mundo” e suas hierarquias, possibilitando a ascensão de outras figuras 

públicas célebres. 

A definição sobre aquele ou aquela que pode ser considerado (a) a primeira celebridade da 

história é imprecisa, mas estudos realizados nas últimas décadas, sobretudo com base em escritores, 

revelam alguns elementos em comum na relação entre estes, o público e uma cultura impressa 

emergente. O escritor italiano Giacomo Casanova (1725 –1798), por exemplo, tornou-se célebre 

por revelar aspectos de sua vida privada a fim de estabelecer uma relação de intimidade com o 

público. Famoso pela extensa autobiografia na qual revela detalhes picantes de suas conquistas 

amorosas, o autor é considerado “pai” das celebridades por pesquisadores como Nicola Vinovrski 

(2015). Já Tom Mole (2007, 2008) e Ghislaine McDayter (2009) atribuem o posto ao poeta Lord 

Byron (1788-1824). Naquele período, conta McDayter, a admiração pelo autor de “Don Juan” 

tornou-se tamanha que deu origem a uma “Byronmania”; para além de suas obras, o belo rosto do 

barão circulava amplamente em folhetins, bem como notícias sobre seus sofrimentos e paixões. 

Tornou-se, ele próprio, uma marca a ser consumida, em grande parte, por ávidas leitoras. 

Para Mole (2008), o surgimento da cultura moderna de celebridades ocorre como uma 

resposta da cultura romântica à rápida popularização de artefatos impressos que ocorreu entre o 

fim do século XVIII e o início do século XIX com a industrialização. Ao passo em o público leitor 

de poesias e romances escritos por autores como Byron aumentava, crescia também a percepção 

da distância em relação a estes escritores. A comunicação de informações sobre suas vidas privadas 

viria a atenuar esse problema, articulando uma identidade pública que simultaneamente aparecia 

como uma cristalização de suas qualidades pessoais e garantia ao público um sentimento de 

intimidade. Na esteira desse movimento, relatos sobre o termo “celebridade” que aparecem em 

publicações impressas do período revelam, segundo Mole, uma transformação na categoria: de algo 

que alguém poderia ter, celebridade torna-se sinônimo do que se poderia ser. O romantismo que 

impulsionava a burguesia rumo à cultura do consumo (CAMPBELL, 1987) também movia paixões 

por seus novos ídolos.  
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Assim, a emergência da celebridade também está intimamente ligada às mídias massivas – 

a produção em série de conteúdos impressos e visuais foi crucial para a difusão de informações que 

aproximavam celebridades como Lord Byron de seu público. Ainda segundo Mole (2007), a 

celebridade é um aparato cultural que depende de um indivíduo, uma indústria e uma audiência 

para se concretizar. O crítico cultural Norbert Ruebsaat reforça esse argumento ao defender que a 

figura da celebridade como a conhecemos ganha força a partir popularização da fotografia, quando 

o público começou a “olhar suas imagens em outra coisa que não fosse um espelho” (RUEBSAAT, 

2007, p. 9). Ou seja, embora histórias de mitos e heróis do passado já fossem mais acessíveis (ainda 

que restritas à uma minoria letrada) desde o século XV, com o surgimento da prensa, as condições 

que impulsionariam a produção em série de celebridades ainda estavam por vir.  

Não se trata, é claro, apenas do desenvolvimento tecnológico, mas de fatores atrelados ao 

capitalismo e suas reconfigurações, como aponta o sociólogo brasileiro Renato Ortiz (2016). A 

celebridade, aos poucos, se torna emblemática de um período marcado pela industrialização, 

valorização do espaço público, ascensão da cultura do consumo e dos meios de comunicação. 

Figuras públicas menos dependentes de sua origem social (embora valores como vínculos 

familiares não fossem irrelevantes, como não o são até o momento presente) ganham projeção 

nesse espaço a partir de narrativas midiáticas que se encarregam de imbuir em suas imagens um 

certo fascínio: elementos da personalidade, gestos e imagens são destacados a fim de personificar 

marcas de uma individualidade admirável.  

O processo que confere algum tipo de status glamouroso ou notório a determinados 

indivíduos na esfera pública (ROJEK, 2008) pode ser considerado como metáfora de valor para a 

sociedade moderna. Conforme explica Rojek, “celebridades são fabricações culturais” (idem, p. 

12) que aparecem em um contexto no qual a mídia tem atuação determinante sobre as formas pelas 

quais a vida pública é construída. É por meio desse suporte que determinados valores serão 

articulados por um indivíduo (a celebridade) e exaltados publicamente como importante para 

determinados grupos (MARSHALL, 2014). Após sucessivas aparições em diferentes veículos, o 

caráter excepcional dos eleitos à condição de celebridade é reforçado, em um ciclo repetido à 

exaustão. Ao mesmo tempo em que a revelação de detalhes de sua intimidade cria a impressão de 

uma aproximação entre esses ídolos e o público, torna-se evidente a diferença entre os sujeitos 

comuns e aqueles que pertencem ao distante e privilegiado universo das estrelas. Como 
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discutiremos nos próximos tópicos, é justamente o jogo entre proximidade e distância que move a 

indústria das celebridades. 

 

1.2 A face humana das mercadorias: consolidação da indústria das celebridades 

 

 Nos primeiros anos após o surgimento do cinema, a vida das celebridades já era alvo de 

escrutínio público em vídeo. No início dos anos 1900, havia gravações sobre momentos cotidianos 

de estrelas como o escritor russo Leon Tolstói, então célebre na Europa e nos Estados Unidos. A 

fuga de casa que culminaria em sua morte, aos 82 anos, gerou comoção da imprensa internacional 

em 191017. Dois anos mais tarde, era lançado um filme sobre sua vida, obra e intimidade, Departure 

of a Grand Old Man (ALL SOVIET MOVIES, 2016). O frenesi não era exclusivo em relação aos 

escritores; incluía, entre outros, grandes nomes da música, como o compositor e maestro Gustav 

Mahler. Diagnosticado com endocardite bacteriana, doença incurável em 1911, o austríaco decidiu 

deixar os Estados Unidos para se despedir de sua terra natal. A curiosidade sobre seu estado de 

saúde perdurou durante toda a viagem - até a marca búlgara de iogurte consumida por Mahler ainda 

em solo norte-americano foi divulgada, gerando marketing gratuito para a empresa (GUSTAV-

MAHLER.EU, on-line). Boatos e boletins hospitalares foram publicados pela imprensa 

diariamente até sua morte, em maio daquele ano.  

 Talvez o exemplo mais emblemático do processo de construção de celebridades 

globalizadas nos primórdios da mídia de massa seja o de Sarah Bernhardt (1844-1923), considerada 

por muitos a atriz mais famosa do mundo à época em que viveu. Com uma carreira pautada por 

escândalos, conquistas amorosas e excentricidades, como um pequeno zoológico particular, a 

francesa era figura frequente nas páginas da imprensa mundial. Fruto de um período no qual 

escritores, comerciantes, inventores e até prostitutas utilizavam panfletos, caricaturas e anúncios 

para se aproximar do público (DABHOIWALA, 2013), a atriz se dedicou avidamente à 

autopromoção por meio de diferentes estratégias para se manter sob os holofotes.  

Com efeito, tornou-se uma empresária de sucesso, faturando com promoções e anúncios 

publicitários como o do pó-de-arroz La Diaphane, que viria a ditar o modelo de participação de 

mulheres famosas na promoção do consumo (LIPOVETSKY, 1997). Seu talento para atrair a 

atenção da mídia foi reconhecido pelo escritor norte-americano Henry James, que classificou 

                                                
17 Para mais informações, ver: Barlett (2013). 
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Bernhardt como um “gênio publicitário” durante uma turnê da atriz pelos Estados Unidos 

(WILLIAMS, 2018). Famosa por interpretar o papel de protagonista na primeira versão de Hamlet 

para o cinema, em 1900 – e consciente de que causaria controvérsias ao escolher personagens 

masculinos, o que voltaria a fazer ao longo dos anos – Bernhardt fez excursões por diversos países, 

inclusive o Brasil.  

 Em pesquisa sobre as passagens da estrela pelo Rio de Janeiro, Rocha e Lana (2017) 

mostram que país não ficou imune ao sucesso da atriz, em um exemplo que ilustra a pervasividade 

da cultura das celebridades para além do contexto europeu e norte-americano já no fim do século 

XIX. Bernhardt esteve no Brasil em três ocasiões e, de acordo com os autores, todas foram 

marcadas por “frisson no cais durante a chegada da atriz, fofocas e relatos nos jornais sobre seu 

comportamento e suas atividades na cidade, propagandas com seu nome sobre liquidações em lojas, 

produtos para cabelo e artigos de vestuário” (ROCHA e LANA, 2017, on-line). Símbolo de Paris, 

naquele momento o exemplo máximo de desenvolvimento aos olhos da elite local, Bernhardt gerou 

comoção entre o público carioca, levantando debates sobre as diferenças entre o seu 

comportamento e o dos brasileiros e sobre as impressões que levaria do país para o mundo. Além 

disso, em meio ao lento processo de emancipação das damas da alta sociedade brasileira, que 

começavam a se educar e a buscar brechas na dominação patriarcal, os anúncios estrelados pela 

atriz sugeriam que a mulher poderia ter uma existência plena e bem-sucedida, inspirando “sonhos, 

fantasias, costumes, lições de sucesso e expectativas sociais” (idem). A trajetória de Bernhardt e 

sua relação com a propaganda exemplificam a importância da marca pessoal da celebridade, ou 

seja, o conjunto de valores que ela emprestará aos produtos que anuncia.  

Com o objetivo de racionalizar o desejo que desperta no público, a celebridade é 

transformada em uma espécie de commodity, marca altamente valorizada que deve ser gerenciada 

cuidadosamente (MARSHALL, 2014). Esse processo de mercantilização opera fundamentalmente 

em torno das imagens das estrelas, em movimento no qual “a celebridade é a imagem da pessoa, 

mais do que a pessoa” (TORRES, 2014, p. 84). O desenvolvimento da indústria cinematográfica 

hollywoodiana é considerado por autores como Morin (1961) e Mashall (2014) como um marco 

para a configuração das celebridades justamente pela capacidade de apresentar a marca pessoal de 

suas estrelas18. A supracitada popularização do close-up no cinema foi responsável por aumentar a 

                                                
18 Na primeira edição do livro “Celebrity and power:fame in contemporary culture”, de 1997, o autor chega a 

argumentar que as celebridades nasceram junto com Hollywood, afirmação que refutaria mais tarde a partir de outros 

trabalhos sobre celebridades anteriores a esse período. 
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sensação de proximidade entre espectadores e atores, construindo uma espécie de “aura” capaz de 

transcender os filmes. Nesse processo de identificação, mais do que uma atuação brilhante (o que 

poderia ser comparável aos grandes feitos de heróis do passado), a característica mais relevante era 

o reconhecimento da capacidade da estrela de emanar algo maior do que a vida cotidiana, um 

espaço a ser preenchido pelos sonhos e aspirações do público. Gerenciar essa aura é uma tarefa 

empreendida não apenas pela celebridade, mas pelo que Chris Rojek classifica como intermediários 

culturais, profissionais responsáveis por dirigir sua presença e fazer com que pareçam “confrades 

íntimos ou quase sobrehumanos” (ROJEK, 2008, p.19). Em outras palavras, empresários, 

fotógrafos, diretores e outros agentes, por um lado, trabalham para tornar a estrela desejável, 

revelando estrategicamente elementos de sua personalidade e intimidade que criam a ilusão de 

proximidade em relação ao público. Por outro, reforçam a distância social entre este e a celebridade, 

“justificando” a visibilidade de certos sujeitos partir de fatores diversos, como charme, beleza e 

talento excepcionais, ou ainda o pertencimento a alguma linhagem privilegiada.  

Um exemplo contundente deste mecanismo reside nas estratégias adotadas pelos grandes 

estúdios cinematográficos no auge da chamada “era de ouro” do cinema de Hollywood, entre as 

décadas de 1920 e 1950. As grandes estrelas de cada estúdio funcionavam como chamariz para a 

visibilidade dos filmes e diferenciação em relação à concorrência. Para reforçar o endereçamento 

da marca pessoal de seus astros ao público, frequentemente os anúncios apresentavam seus papeis 

em lançamentos como semelhantes às suas “reais” personalidades (TURNER, 2013). 

Posteriormente, quando mudanças na legislação norte-americana forçaram a descentralização das 

produções pelos grandes estúdios, outros sujeitos e instituições ganharam relevância para a 

projeção das imagens das celebridades, sobretudo seus empresários. 

A circulação de astros se acentuou ainda mais a partir da popularização da televisão e das 

propagandas em vídeo entre os anos 1950 e 1960. Capitaneada pelo desenvolvimento de uma 

cultura do consumo em ascensão no período após a Segunda Guerra em boa parte da civilização 

ocidental, a indústria das celebridades crescia diante de mais espaços para a criação e disseminação 

de conteúdo sobre as estrelas (idem). Atento a este movimento, o sociólogo norte-americano 

Charles Wright Mills afirmou em 1956 que “no mundo da celebridade, a hierarquia da publicidade 

já substituiu a hierarquia da descendência e até da riqueza" (MILLS, 2000, p. 76). Em um momento 

no qual a classe social e o poder de compra davam lugar ao estilo de vida como direcionamento 

das campanhas publicitárias, celebridades eram moldadas para personificar estilos facilmente 
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comercializáveis por meio de produtos, serviços e eventos. Graças a uma confluência de agências 

de publicidade, veículos midiáticos e profissionais de relações públicas, entre outros agentes, os 

rostos públicos das celebridades (no caso dos atores e atrizes de Hollywood, já descolados de seus 

papéis no cinema) ganharam maior espaço e valorização.  

 Além de uma extensa programação a ser preenchida, os televisores literalmente 

aproximaram as celebridades do público. Nos pequenos tubos que passaram a monopolizar as 

atenções das famílias na hora do jantar, as estrelas não ficavam apenas “menores” em comparação 

com o cinema; aos poucos, se tornavam mais familiares. Para manter a atenção dos espectadores 

diante da concorrência não apenas com outros canais, mas com os demais atrativos da casa, as 

redes de televisão apostavam na repetição incessante das imagens das celebridades que buscavam 

promover (GAMSON, 1994). A sensação de intimidade ganhou novo reforço a partir dos 

programas de entrevistas e, nos Estados Unidos, especialmente dos talk-shows (idem). Ao mesmo 

tempo, como lembram Gamson (1994) e Hearn e Schoenhoff, (2016), os executivos começaram a 

adotar pesquisas e rankings de popularidade que ditavam as estrelas mais rentáveis para os 

anunciantes, indicando aquelas que deveriam ser substituídas e como suas imagens deveriam ser 

trabalhadas para conquistar determinados públicos.  

Nos termos de Rojek (2008), a encenação do rosto público é fundamental para que as 

celebridades humanizem o processo de consumo de mercadorias. Junto com a renovação do desejo 

mobilizado pela celebridade (o que torna necessária uma produção incessante de novas estrelas), 

torna-se possível retomar os vínculos de atração social por diferentes mercadorias, o que faz da 

cultura das celebridades “um mecanismo central na estruturação do mercado de sentimentos 

humanos” (ROJEK, 2008, p. 17). No clássico “As estrelas: mito e sedução no cinema”, o filósofo 

e sociólogo Edgar Morin observa que “a estrela é uma mercadoria total: não há um centímetro de 

ser corpo, uma fibra de sua alma ou uma recordação de sua vida que não possa ser lançada no 

mercado” (MORIN, 1989, p. 76). Transformada em mercadoria, a celebridade possui uma 

qualidade que explica a sua valorização crescente: diferentemente de outros bens, não se desgasta 

ao ser consumida, pois “a multiplicação da sua imagem, ao invés de alterá-la, a torna ainda mais 

desejável” (idem) – ainda que nem sempre as celebridades consigam se manter sob os holofotes, 

como se sabe. 

Além de uma força motriz na sociedade do consumo, Marshall aponta a relevância da 

celebridade enquanto agente de integração social no livro "Celebrity and power: fame in 



 
 
 

39 
 

contemporary culture” (2014). A partir do momento em que preenchem lacunas deixadas pela 

secularização da sociedade, as estrelas passam a fornecer modelos de conduta antes reservados 

sobretudo aos monarcas, legitimados graças ao direito divino de o serem. À cultura das 

celebridades, cabe a função de ratificar as formas de subjetividade prevalecentes no sistema 

capitalista, a saber, a valorização da individualidade e da personalidade, em construções discursivas 

que asseguram a manutenção de regimes de poder (MARSHALL, 2014). Entretanto, em 

consonância com discussões sedimentadas sobre as relações entre ídolos e fãs sobretudo por 

autores filiados aos Estudos Culturais, Marshall reconhece a capacidade da audiência de promover 

algum tipo de agenciamento.  

Segundo o autor, as apropriações diversas do rosto público de uma celebridade por 

diferentes públicos indicam uma negociação constante, na qual os espectadores são elementos 

fundamentais para a articulação de sentidos em torno do próprio sistema de produção de estrelas. 

A tese é reforçada por Rojek (2008), para quem o rosto público de uma celebridade precisa ser 

legitimado pelo público para existir. Além disso, Rojek ressalta que, em diversos casos, as 

celebridades são exaltadas justamente por seus comportamentos desviantes. Basta pensar, por 

exemplo, no sucesso do ator norte-americano James Dean, ícone da rebeldia juvenil do pós-Guerra, 

ou da cantora britânica Amy Whinehouse, que lutou publicamente contra vícios em álcool e drogas. 

A trajetória destes ídolos ajuda a compreender a celebridade como uma categoria cujos significados 

são atribuídos a partir de uma disputa entre diferentes sujeitos, ainda que em relações assimétricas 

de poder. Assim, embora haja múltiplos agentes envolvidos no processo de moldar e refinar as 

celebridades para consumo público nas mídias massivas (DYER, 1979), as características que 

determinam quais sujeitos serão efetivamente transformados em estrelas e por quanto tempo 

conseguirão manter esse status não estão dadas a priori, ao menos não completamente; estão 

relacionadas, entre outros fatores, a condições discursivas e ideológicas de determinados períodos 

(idem). 

 

1.3 O sopro de realidade que revigora as estrelas 

 

Dirigir-se aos olhos do público em busca de reconhecimento é uma aposta: no concorrido 

mercado de celebridades, poucos alcançam de fato o estrelato. Para Marshall (2014), o poder de 

uma celebridade está relacionado à sua capacidade de incorporar “uma audiência e, mais 
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especificamente, o ‘investimento afetivo’ de uma audiência (1997, p. 73, grifo do autor)19. Embora 

seja de conhecimento público que os múltiplos agentes envolvidos na criação de uma celebridade 

seguem determinadas “gramáticas” apropriada para momentos e públicos específicos, nem todos 

os bilhetes serão premiados. O que gera, então, a atração por determinadas celebridades? Como 

elas se tornam fonte de “pertencimento, reconhecimento e sentido” (ROJEK, 2008, p. 58) para seu 

público? 

Os conceitos psicanalíticos de projeção e identificação estão no centro da análise de Edgar 

Morin (1989) sobre a popularidade das estrelas. Ao analisar a trajetória de astros de Hollywood 

desde o surgimento do cinema até a década de 1960, o teórico francês conclui que as celebridades 

geram fascínio devido à ambiguidade de seu status, que engloba simultaneamente um caráter divino 

e humano. Diferentemente das divindades e heróis do passado, os “novos olimpianos”, as 

celebridades, vão paulatinamente abandonando a ideia da infalibilidade. Segundo Morin, após um 

período inicial no qual representavam o ideal de uma vida de sonhos, encarnando personagens 

abastados e realizados, as estrelas começam a se tornar mais próximas, em um processo no qual a 

veneração cede lugar à admiração.  

Saem de cena os personagens excessivamente “certinhos” dos filmes de Hollywood e, ao 

mesmo tempo, a imprensa explora ao máximo as vidas privadas das celebridades, o que acaba por 

humanizá-las. Escândalos familiares, problemas com alcoolismo, brigas durante as filmagens; 

longe de manchar a reputação das estrelas, a divulgação de informações que “degradam” seu 

caráter puramente divino cria pontos de contato entre as celebridades e os pobres “mortais”, 

aumentando o culto em torno das estrelas. A identificação, explica Morin, diferencia os astros dos 

colegas de palco, borrando os limites entre ficção e realidade: “a estrela não é apenas uma atriz. 

Suas personagens não são apenas personagens. Rapidamente, a estrela contamina, ela própria, as 

suas personagens” (MORIN, 1989, p. 24). Ambivalentes, os “novos olimpianos” provocam 

dinâmicas alternadas entre o público, que por vezes se identifica com suas fragilidades, por vezes 

projeta neles seus desejos de contato com características divinas, como amor, beleza e inteligência. 

Ainda que por breves momentos, as celebridades proporcionam um ambiente de devaneios, no qual 

os espectadores podem realizar suas fantasias por meio das aventuras dos ídolos na tela (e fora 

dela, como nos relatos sobre casamentos espetaculares ou a compra de mansões). Em paralelo, 

                                                
19 No original: “(…) the celebrity's power is its capacity to embody an audience and more specifically the ‘affective 

investment’ of an audience”. 
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acompanhar as dores, decepções e dificuldades de suas vidas privadas é fundamental para não 

quebrar o encanto em torno daqueles que reúnem o espetacular e o corriqueiro, o especial e o 

medíocre (DYER, 1979). 

 Se a queda do paraíso não foi suficiente para abalar o status das celebridades, revelar as 

engrenagens por trás de sua “fabricação” poderia fazê-lo, o que não ocorreu. Em levantamento 

sobre a história da fama na cultura norte-americana, Joshua Gamson (1994) mostra que o processo 

de industrialização das celebridades que ganhou fôlego a partir da segunda metade do século XX 

naquele país esteve acompanhado por um incremento nos discursos sobre as estrelas. Além de 

inúmeras publicações e programas dedicados a mostrar o cotidiano e os projetos dos famosos, a 

própria produção das celebridades começa a se tornar um tema a ser investigado. As celebridades, 

explica o autor, passaram a ser representadas explicitamente para o público não apenas como 

pessoas capazes de incrementar as vendas, mas como um negócio em si, um produto. Artigos 

publicados em grandes veículos da imprensa local desde a década de 1950 apresentavam as 

estratégias para construir uma celebridade e/ou ensinavam o público a utilizá-las para alcançar a 

fama. Esse movimento ganhou ainda mais força com o crescimento do infotainment, produção de 

conteúdos híbridos entre o jornalismo e o entretenimento, entre os anos 1970 e 198020. Em um 

contexto no qual profissionais de relações públicas e a imprensa desenvolviam um relacionamento 

cada vez mais promíscuo, com agentes ditando que fotógrafos, diretores ou jornalistas poderiam 

ter contato com suas estrelas e que tipo de perguntas seriam feitas (como ocorre até hoje), Gamson 

afirma que mesmo as entrevistas, tidas como momentos de “revelação da intimidade”, passaram a 

ser analisadas como espetáculos de controle de imagem das celebridades pela própria imprensa. 

 Ainda que o acesso a tais informações fosse limitado a uma parcela da audiência, seria 

razoável supor que revelar a artificialidade presente nos rostos públicos das celebridades afastaria 

o fascínio exercido por elas. Entretanto, confirmando as palavras de Morin, não houve esgotamento 

da cultura das celebridades, muito pelo contrário. A popularização de uma espécie de pedagogia 

do olhar sobre as celebridades, que incitava os leitores ou espectadores a buscar o real por trás das 

imagens artificialmente produzidas pelos inúmeros “intermediários culturais” em torno de uma 

estrela construiu uma nova forma de fruição por parte do público. Segundo Gamson, a partir desses 

conhecimentos, a audiência “não precisa acreditar ou duvidar do hype, só aproveitá-lo” 

(GAMSON, 1994, p. 49). O convite à ironia, para o autor, é mais uma maneira de resolver as 

                                                
20 No capítulo 3, discutimos a consolidação do infotainment enquanto formato popular em plataformas digitais. 
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tensões em torno da autenticidade das imagens públicas das celebridades (a outra consiste nas 

tradicionais promessas de revelar aspectos da intimidade publicamente, popular já na primeira 

metade do século XX).  

Conhecer as artimanhas por trás das performances das estrelas dá ao público, na perspectiva 

de Gamson, um sentimento de poder diante da indústria que as produz. Naturalizada a ideia de que 

a mídia inevitavelmente construirá seus heróis sob medida para agradar ao público e impulsionar 

as vendas, torna-se possível buscar outro tipo de “revelação” para além da suposta intimidade das 

celebridades: detalhes sobre como, quando e por quem as estrelas foram construídas. Em termos 

marxistas, podemos pensar que escancarar os meios de produção das celebridades não diminui o 

fetichismo da mercadoria; antes, o incentiva. Ao tornar o processo de manufatura das estrelas 

aberto a opiniões e interpretações do público, a indústria das celebridades garante sua 

sobrevivência, em um chamado permanente à busca pelo “real”, seja por trás das estrelas ou dos 

mecanismos que as sustentam. Trata-se de um cinismo que evoca o artista norte-americano Andy 

Warhol, célebre por prever que “no futuro, todos serão famosos por 15 minutos”. Usufruir dos 

prazeres relacionados à cultura das celebridades e ao mesmo tempo ironicamente reconhecer sua 

artificialidade coloca tanto estrelas como o próprio Warhol quanto o público em uma posição de 

superioridade moral (GAMSON, 1994)21.   

 Como o próprio Gamson pontua a partir da apresentação de dados empíricos sobre a 

percepção de diferentes audiências consumidoras de notícias sobre celebridades, a atitude cínica é 

uma das formas de envolvimento do público. Não elimina necessariamente processos de 

identificação entre fãs e ídolos, tampouco o sentimento de que as celebridades têm algum tipo de 

talento “natural” que justifique sua visibilidade (GAMSON, 1994). Essa ambivalência se faz 

presente nos discursos sobre as celebridades, que ora vão tratá-las como seres extraordinários ou 

apenas pessoas comuns; ora como merecedores do sucesso, ora como aqueles que tiveram sorte; 

ora como objetos irresistíveis de desejo, ora como motivo de desprezo (TURNER, 2013). O 

território do desejo que essas representações exploram é vasto, mutável e complexo (idem). 

 Uma perspectiva relevante para explorar as dinâmicas em torno das representações das 

celebridades e da percepção de sua autenticidade consiste no diálogo da pesquisadora brasileira 

                                                
21 Embora o trabalho do autor descreva essencialmente o contexto norte-americano, consideramos que o debate em 

torno da artificialidade das celebridades atingiu contornos globais. No Brasil, é notória a pluralização de mídias 

especializadas em “desvendar” o mundo das celebridades para o público amplo, tendência que se fortalece a partir de 

plataformas digitais de comunicação.  
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Lígia Lana com a teoria do reconhecimento do filósofo e sociólogo Axel Honneth (LANA, 2011). 

Embora o trabalho de Honneth não seja diretamente relacionado ao estudo das figuras públicas – a 

base de suas reflexões consiste em buscar soluções para a emancipação de sujeitos em posição de 

subalternidade na sociedade –, suas reflexões podem ser aplicadas às dinâmicas que circundam as 

celebridades, como faz Lana. Com base nos três padrões de reconhecimento propostos por 

Honneth, do amor, das relações jurídicas e da estima social, a pesquisadora propõe uma adaptação 

que contribui para o entendimento sobre as relações entre personagens midiáticos e os indivíduos 

comuns. 

 O jogo entre proximidade e distância que envolve a figura das celebridades ocorre em um 

delicado cruzamento de intenções no qual o rosto público precisa ser reconhecido e validado pela 

plateia. Para conquistar essa legitimidade, é preciso buscar formas de reciprocidade em relação ao 

público, ainda que essa relação seja sempre assimétrica por conta das diferenças que separam as 

estrelas e os “mortais”. Segundo Lana, o conceito de reconhecimento é útil para compreender como 

as performances dos personagens públicos (seja em momentos de atuação profissional ou quando 

revelam aspectos de suas vidas privadas) são construídas de modo a oferecer diferentes formas de 

interação em busca desse equilíbrio impossível e que tipos de expectativas estão em jogo em 

diferentes situações. Além disso, lembra a autora, uma personalidade pública não evoca apenas a 

si mesma, mas articula em seu discurso a presença do público, “estabelecendo um «nós» coletivo 

que articula aspectos extraordinários de si (do ‘eu’ ou da trajetória pessoal) às expectativas 

socialmente compartilhadas por seus interlocutores” (LANA, 2011, p. 35). 

 Para Lana, a relação entre ídolos e fãs pode ser compreendida como um vínculo alicerçado 

no reconhecimento amoroso sugerido por Honneth. O fã, aqui compreendido enquanto alguém que 

tem uma conexão profunda com o objeto de sua admiração, em uma interlocução que pode 

atravessar as suas construções identitárias (FISKE, 1992), é a pessoa que confia no ídolo. Para 

garantir que o engajamento do fã na relação não diminua ao longo do tempo, a celebridade 

disponibiliza uma série de aparatos que encenam a reciprocidade da relação (sempre assimétrica), 

como autógrafos, encontros presenciais em eventos ou interações por meio de sites de rede social. 

 Já o reconhecimento jurídico, que Honneth classifica como instrumento para a 

reciprocidade e a universalidade entre os indivíduos, garantindo direitos e responsabilidades iguais 

para todos, está relacionado, segundo Lana, “aos momentos em que os indivíduos reconhecem 

aspectos que congregam as suas próprias trajetórias com as biografias dos personagens públicos” 
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(LANA, 2011, p.34). Além das supracitadas tentativas de promover a aproximação com o público 

e humanizar a estrela, como a revelação de hábitos prosaicos ou tradições familiares, esse tipo de 

reconhecimento pode ser verificado em situações nas quais a estrela precisa prestar contas com a 

sociedade. É o que ocorre, por exemplo, quando uma celebridade é flagrada após dirigir alcoolizada 

e precisa cumprir determinada pena, quando se arrepende publicamente de ações moralmente 

condenáveis, ou quando comparece às urnas em dias de eleições. 

Segundo Honneth, um terceiro eixo, o do reconhecimento cultural ou de estima social, está 

vinculado à construção de laços de solidariedade. Trata-se da compreensão de que, em 

comunidades éticas, as individualidades devem ser tratadas com afeto e respeito. Assim, enquanto 

o reconhecimento jurídico se relaciona a atributos sociais abstratos e universais, a estima social se 

refere às particularidades de grupos e indivíduos. Para Honneth (2003), “relações dessa espécie 

podem se chamar ‘solidárias’ porque elas não despertam somente a tolerância para com a 

particularidade individual de outra pessoa, mas também o interesse afetivo por essa 

particularidade” (HONNETH, 2003, p. 211). Tal noção pode ser apropriada, de acordo com Lana, 

para pensar no reconhecimento de características que fazem com que as ações das pessoas públicas 

sejam vistas como extraordinárias. Neste sentido, explica a pesquisadora, emergem elementos 

“especificam a performance, inserindo conteúdos que particularizam aquele personagem” (LANA, 

2011, p. 35).  

Desta forma, tanto as representações das celebridades quanto suas performances vão evocar 

as múltiplas esferas de reconhecimento nas quais elas estão inseridas – da excepcionalidade, da 

cidadania, objeto de reconhecimento amoroso –, acionando diferentes percepções em diferentes 

momentos por parte de públicos distintos. Ao articular a discussão sobre reconhecimento à 

percepção de autenticidade, pode-se concluir que esses múltiplos atravessamentos atuam como 

elementos centrais na multiplicidade de sentidos perceptíveis nos rostos públicos das celebridades. 

Simultaneamente representantes de atributos considerados excepcionais e de princípios 

compartilhados por todos indivíduos, as estrelas se tornam mais “legítimas” à medida que 

conciliam características relacionadas a um ou outro aspecto.  

Retomando o trabalho de Edgar Morin, é possível constatar uma tensão entre o 

reconhecimento do caráter divino das celebridades e, simultaneamente, seu aspecto ordinário. As 

outrora inacessíveis estrelas pouco a pouco se tornam próximas, seja pela percepção de aspectos 

mundanos da vida cotidiana, seja pela revelação dos artifícios por trás de suas aparições, 
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alimentando a percepção de que os sujeitos comuns também podem ter direito ao estrelato caso 

consigam se inserir nessa indústria. Conforme veremos adiante, essa tendência se torna ainda mais 

visível a partir das relações desenvolvidas entre as estrelas e seus fãs em plataformas digitais de 

redes sociais. Ao enfatizar aspectos triviais do seu cotidiano nesses espaços, as celebridades criam 

uma sensação de intimidade (MARWICK e BOYD, 2011). Paralelamente, aspectos glamourosos 

de suas vidas, como viagens, prêmios e a própria relação com outras celebridades continuam em 

evidência, contribuindo para reforçar seu caráter extra-humano e o seu lugar de distinção na 

sociedade. 

Outro aspecto relevante para compreender as dinâmicas de reconhecimento das estrelas, 

particularmente a valorização de elementos “mundanos” de suas vidas, é o contínuo movimento de 

reconfiguração midiática em torno da noção de celebridade ao longo do século XX. Com o 

crescimento da indústria do entretenimento e o consequente aumento no espaço para a 

disseminação de celebridades, sujeitos “ordinários” foram ganhando importância de tempos em 

tempos até a consolidação de formatos voltados exclusivamente para revelar sua intimidade 

(GAMSON, 1994). Neste sentido, o programa norte-americano An American Family (“Uma 

Família Americana”), produzido pela rede de TV PBS e lançado em 1973, se revela emblemático. 

Com a supracitada ascensão do infotainment, programas de tv e publicações impressas já vinham 

conferindo destaque crescente à opinião de especialistas de campos diversos, como estrelas do 

esporte, médicos e agentes ligados à produção das celebridades. Contudo, pela primeira vez na tv 

norte-americana, um programa de entretenimento se destinava a mostrar exclusivamente a rotina 

de uma família “comum” – que, por sinal, era bastante incomum para os valores morais dominantes 

da época. Durante 12 episódios, o público acompanhou o cotidiano de um casal da Califórnia e 

seus cinco herdeiros, o que incluiu um pedido de divórcio e o uso de batom e roupas femininas por 

um dos filhos, Lance Loud, assumidamente gay. Diante da repercussão do programa, já no ano 

seguinte foi lançada uma versão britânica, intitulada The Family (“A Família”) (REDAÇÃO 

MUNDO ESTRANHO, 2011). 

Conforme argumentam Gamson (1994) e Grame Turner (2013), encontrar novas formas de 

construir e promover celebridades em pouco tempo foi vital para a expansão da indústria do 

entretenimento ao longo das últimas décadas. Em um processo concomitante (e em curso até os 

dias atuais), ao passo que imagens das celebridades eram incessantemente reproduzidas em 

publicações, tv e anúncios, aumentava a percepção de sua lucratividade, bem como o uso da 
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emoção e dramatização como estratégias para estabelecer conexões com o público. Dada a 

concorrência entre diferentes veículos midiáticos, a aposta no magnetismo das celebridades se 

revelava uma importante estratégia para vencer a disputa por uma audiência cada vez mais 

fragmentada diante do volume de informações em circulação. Em paralelo, o sucesso de programas 

como Real People (“Pessoas Reais”), exibido pela emissora norte-americana NBC entre 1979 e 

1984, reforçava a oposição entre o mundo artificial das celebridades (pessoas “irreais”) e o 

cotidiano de quem estava do outro lado da tela (REAL PEOPLE, on-line)22, demandando a 

colonização de outras áreas para além do showbusiness (GAMSON, 1994). Com a popularização 

da TV a cabo e suas dezenas de canais entre o fim da década de 1970 e o início da década de 1980 

nos Estados Unidos, o sujeito comum que brilhou em An American Family encontrou 

definitivamente seu lugar, ainda que fugidio, em meio aos holofotes.  

 

1.4 Estranhos cada vez mais íntimos: a hora e a vez do sujeito comum na mídia 

 

 Com base na percepção de que a vida do sujeito ordinário é transformada em conteúdos 

midiáticos de modo crescente a partir da década de 1980, Graeme Turner (2013) classifica o 

período subsequente como uma virada demótica23. O autor elenca reality-shows, programas de 

rádio, a cultura de celebridades de modo mais amplo e, posteriormente, diferentes plataformas 

digitais como vetores para a visibilidade das pessoas comuns na mídia. Ao explorar de diferentes 

maneiras a forma como esses sujeitos ganham visibilidade, a mídia, segundo Turner, contribui de 

forma ainda mais decisiva para as construções identitárias do público. Se as celebridades do star-

system oferecem algum tipo de modelo de conduta, os indivíduos comuns retratados pela mídia 

sinalizam uma trilha de comportamentos, visões e gestos ainda mais identificáveis para o público 

– o que, de acordo com Turner, tem impacto direto sobre as identidades culturais da audiência.  

Sob certo ponto de vista, pode-se considerar o argumento do autor como excessivamente 

centrado na mídia, sobretudo ao afirmar que “se a mídia pode ter operado um dia como mediadora 

ou talvez transmissora de identidades culturais, sua função cultural é mais próxima de uma 

tradutora ou mesmo autora de identidades” (TURNER, 2013, p. 3). Além disso, se considerarmos 

                                                
22 O programa Real People tinha como mote a rotina de pessoas com ocupações ou hobbies considerados excêntricos. 

Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Real_People>. Último acesso em 22 jan. 2019.  
23 No original: “demotic turn”. O termo “demótico” está relacionado a uma linguagem cotidiana e popular, acionando 

também a ideia de democratização. 
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o histórico de articulações entre as mídias massivas e as celebridades desde a consolidação da 

categoria, torna-se difícil pensar que os veículos midiáticos tenham sido meros transmissores de 

determinadas identidades representadas pelas estrelas em algum momento. Tais observações, 

entretanto, não invalidam o conceito de virada demótica, sobretudo porque Turner acerta ao 

empregá-lo com cautela: para o autor, embora haja uma infiltração dos sujeitos comuns na mídia, 

é difícil classificar esse movimento como necessariamente democrático. Assim como ocorre com 

a articulação e disseminação de sentidos em torno das celebridades, a virada demótica ocorre sob 

a tutela das mídias massivas, que selecionam cuidadosamente aqueles que representam a figura do 

“indivíduo comum” na tela. No caso de programas de entretenimento, notadamente em reality 

shows, tal influência é ainda mais evidente, uma vez que as dinâmicas e enquadramentos 

conduzidos pelos reponsáveis por sua produção valorizam e incentivam certos tipos de identidade 

(TURNER, 2013)24. Como veremos mais à frente, essa sensibilidade já se faz presente na 

apresentação das primeiras estrelas da internet. 

Ainda segundo o autor, a articulação entre o caráter comum e certa excepcionalidade que 

marca o reconhecimento das celebridades também se faz notar nos reality shows. Vale dizer, 

entretanto, que nem um nem outro aspecto são destacados de modo semelhante. A 

extraordinariedade, nestes casos, não se refere obrigatoriamente a algum talento nato; tem um quê 

mais mundano, excessivo e, em alguns casos, ofensivo (idem). Trata-se de uma realidade capaz de 

evocar o cotidiano do espectador, mas atravessada por características que fogem dessa 

ordinariedade. São, pessoas comuns, porém não ordinárias como o resto de nós, como lembra 

Frances Bonner (2003). Suas performances registram uma versão particularmente espetacular do 

cotidiano, que atrai o público justamente por conta dessa ambiguidade. Entretanto, a existência de 

inúmeros processos de seleção e edição da “vida real” não passa necessariamente despercebida 

pelo público; tal qual ocorrera anteriormente com os segredos sobre a fabricação das estrelas, a 

artificialidade encoraja a audiência a desenvolver um olhar ainda mais apurado, buscando descobrir 

os raros momentos nos quais a autenticidade dos participantes fatalmente emergirá (TURNER, 

                                                
24 Embora alguns dos indivíduos que participam de iniciativas semelhantes consigam se tornar celebridades 

“convencionais” a partir de estratégias que incluem a migração para áreas tradicionalmente relacionadas à categoria, a 

maior parte desses sujeitos se encaixa na definição de Rojek (2008) para celetóide. De acordo com o autor, essa figura, 

símbolo da visibilidade concedida pelas mídias massivas aos sujeitos comuns, alcança a fama por pouquíssimo tempo, 

caindo no esquecimento logo em seguida. É o caso, por exemplo, de vencedores da loteria ou participantes de shows 

de calouros, figuras exaltadas por uma extraordinariedade insuficiente para garantir mais de 15 minutos de evidência. 
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2013). Tal busca frequentemente dá origem a extensas comunidades de fãs, que se reúnem para 

debater que participantes se mostraram mais “verdadeiros” (e, portanto, merecedores da vitória) ou 

para questionar as escolhas de produção e edição dos programas, tal qual mostra Bruno Campanella 

(2012) em análise sobre comunidades on-line sobre o programa “Big Brother Brasil”. 

A ascensão do sujeito ordinário na mídia, portanto, também é fruto de um processo 

relacionado às transformações midiáticas ao longo dos últimos séculos. Contudo, em que pese a 

relação de interdependência entre cultura das celebridades e mídias massivas, é preciso destacar os 

processos sociais mais amplos por trás de fenômenos como a influência das celebridades em 

diversas esferas sociais ou a valorização crescente da intimidade no disputado mercado das estrelas. 

Nesta direção, concordamos com Driessens quando o autor afirma que a análise deste movimento 

deve considerar a existência de diversos fatores relacionados à materialização de formas de poder 

individual e institucional (DRIESSENS, 2013a) que marcam forma como nos apropriamos das 

mídias disponíveis em determinadas conjunturas. 

         Logo, mais do que estabelecer uma relação de causa e efeito entre o surgimento da mídia e 

o da ascensão das celebridades, o exercício aqui proposto é o de pensar nas tecnologias midiáticas 

enquanto cristalizações de práticas sociais (LATOUR, 2012, STERNE, 2003). Longe de propor 

uma perspectiva tecnodeterminista, buscamos reconhecer nessas estruturas instâncias capazes de 

afetar os corpos e contribuir para a popularização de modos diversos de ser e estar no mundo. Trata-

se de circustâncias materiais profundamente ligadas a expressões de sentido (GUMBRECHT, 

2010), tal qual circunstâncias históricas, econômicas e políticas da realidade. Nesta direção, 

recuperamos o trabalho de Paula Sibília (2008) a respeito das transformações paradigmáticas em 

relação às noções de público e privado e a influência deste movimento nos regimes de visibilidade 

contemporâneos. Trata-se de um debate elementar para compreender as tensões entre o “eu 

privado” e o “eu público” que marcam a cultura das celebridades (TURNER, 2013; ROJEK, 2008) 

e que vão moldar o desenvolvimento das práticas de microcelebridades, que discutiremos no tópico 

seguinte. 

         Resumidamente, a autora coloca a intimidade no centro de transformações que marcam a 

passagem entre a formação histórica vigente entre o fim do século XVIII e meados do século XX 

e uma outra organização social. Pressionado pela rigidez das normas sociais que se impunham com 

a reconfiguração da noção de espaço público (HABERMAS, 1964), o indivíduo moderno ocidental 

do processo civilizatório viveu sob um regime de valorização da interioridade. Em contraponto às 
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turbas que iam e vinham nas praças públicas, os espaços privados representavam saídas para que o 

sujeito pudesse encontrar seu “verdadeiro eu” (SENNETT, 1999)25. Assim, em uma conjuntura na 

qual o direito à privacidade e a ênfase no âmbito privado elipsaram o papel do domínio público na 

vida coletiva (idem), a leitura silenciosa não se firmou apenas como um meio de evasão da 

realidade cotidiana, mas como um meio de criar um diálogo consigo mesmo (e figuramente com o 

autor e outros leitores), favorecendo o contato com a interioridade (SIBILIA, 2008).  

Ao mesmo tempo em que suscitavam a reflexão de foro íntimo, a leitura e a escrita em um 

ambiente recluso reforçavam a separação entre o público e o privado. Na solidão, o indivíduo 

moderno buscava um encontro com suas potencialidades e desejos; longe das multidões (cada vez 

mais frequentes nos espaços públicos), se fortalecia diante de um mundo ainda muito marcado pela 

severidade das hierarquias sociais. Para esses indivíduos, o esforço de traduzir parte deste universo 

interior em escritos, como nas cartas e nos diários íntimos, era também o esforço para construir a 

própria subjetividade (SIBILIA, 2008). Transpor para o papel desejos e reflexões reprimidos, que 

poderiam entrar em choque com as existências da vida social, era uma forma de acessar uma 

interioridade misteriosa e cheia de significados que configuravam a “verdadeira essência” de cada 

um, inacessível em meio ao caos e aos modos de adequação ao espaço público. 

Diante de tal panorama, como justificar a ascensão de figuras como o supracitado Lord 

Byron nesse espaço público? A proeminência do jovem escritor no século XIX demonstra, por um 

lado, que não se trata de um movimento necessariamente homogêneo. Por outro, a sensibilidade 

romântica que incentivava o olhar introspectivo também está, como vimos anteriormente, 

profundamente conectada com a cultura do consumo e com a ascensão das celebridades. Assim, a 

combinação entre as doces palavras transpostas em sua obra e a exposição de aspectos de sua vida 

privada era mais do que suficiente para gerar comoção popular em torno da figura do escritor, cuja 

sensibilidade representava um ideal a ser alcançado. 

A transição entre a sensibilidade mais voltada à interioridade e a exposição da intimidade 

ganha força a partir da metade do século XX, com a ascensão do neoliberalismo econômico e a já 

mencionada explosão de popularidade dos meios de comunicação de massa. Neste novo paradigma, 

o corpo torna-se o espaço para a exibição das verdades de cada indivíduo e se estabelece como 

                                                
25 Diferentemente do que autores como o próprio Sennett postulam, não defendemos a existência de um movimento 

de ocaso da interioridade dos sujeitos contemporâneos, ou seja, a perda do contato com a sua “verdadeira essência”. 

Em consonância com perspectivas vinculadas ao interacionismo simbólico e aos estudos culturais, que apresentaremos 

no capítulo seguinte, buscaremos avaliar nosso corpus a partir de um olhar que rejeita o binômio essência versus 

aparência. 
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referencial da subjetividade. De acordo com Sibilia, à medida que somos convidados à exibição ao 

olhar de outrem, a visibilidade e a conexão ganham cada vez mais importância na construção das 

subjetividades (SIBILIA, 2008). Um indício importante dessas transformações consiste na 

utilização das novas tecnologias para reconfigurar os modelos de leitura e escrita. Ao comparar os 

diários íntimos dos períodos antes e durante o capitalismo industrial e blogs pessoais, a autora 

(idem) destaca diferenças consideráveis. O relato de si nas plataformas digitais pode até ser criado 

dentro dos quartos, mas não fica confinado a esses solitários espaços. Além disso, tal qual ocorre 

com as celebridades, essa apresentação não enfatiza (apenas) grandes feitos ou realizações, mas a 

intimidade de seus autores. É a partir dessas passagens, antes restritas à vida privada, que os sujeitos 

estabelecem conexões com os demais.  

Dados empíricos apresentados por Mark Andrejevic (2013) endossam o pressuposto de 

Sibília. Em estudo com ex-participantes de reality shows, o pesquisador relata que parte dos 

entrevistados considerou a experiência um aprendizado com efeitos terapêuticos. Estar disponível 

de forma irrestrita para as câmeras, para estes indivíduos, foi uma oportunidade de ser mais “real” 

e de entrar em contato consigo mesmo e com outras pessoas. Em uma outra via, vale ressaltar a 

influência da lógica de reality shows nas gramáticas de apresentação de si que seriam utilizadas 

posteriormente nas mídias digitais. Como lembra Turner (2013), programas como os populares “X-

Factor” e “The Voice” (e suas inúmeras versões em diversos países, como o Brasil) frequentemente 

dão mais importância a cenas de bastidores e à autoanálise sobre os requisitos necessários para se 

tornar uma estrela do que a busca por um talento excepcional, valorizando justamente o aspecto 

“comum” dos aspirantes a fama.  

Perspectivas de autores tão diversos quanto Sibília e Turner se tornam oportunas para 

analisar o caleidoscópio formado pela cultura das celebridades contemporânea devido à 

complexidade de fatores que incidem sobre sua formação. Em um esforço de sistematização das 

visões de diferentes autores sobre o fenômeno, Driessens (2013a) aponta para a importância de 

diferenciarmos os termos “celebrificação” e “celebritização”. Enquanto o primeiro diz respeito à 

ascensão de pessoas comuns e figuras públicas à condição de celebridade, o segundo nomeia um 

metaprocesso mais amplo, que descreve as transformações na própria categoria. Para compreender 

um movimento tão complexo e pautado por especificidades atreladas, entre outras questões, ao 

tempo e ao espaço em que se desenvolve, o autor propõe um modelo com dois grupos que 

constituem as forças atuantes no metaprocesso de celebritização: 1) democratização, diversificação 
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e migração, que seriam seus principais indicadores, e 2) midiatização, personalização e 

comoditização, suas forças estruturantes. 

A democratização, para Driessens, está relacionada a duas vias: por um lado, à percepção 

de que a fama vai se descolando da dependência de qualidades inatas e, posteriormente, da própria 

realização. A popularização de reality shows como o “Big Brother”, voltados à observação do 

cotidiano, exemplifica a tendência na contemporaneidade, mas tal concepção já se fazia notar na 

oposição entre os grandes feitos dos heróis e a artificialidade das celebridades defendida por autores 

como Boorstin (2012 [1961]). Por outro lado, o reconhecimento público de novas estrelas a partir 

de plataformas digitais de redes sociais aumenta a percepção de uma descentralização do poder de 

produzir celebridades, algo que já ocorria quando alguém conquistava algum status glamouroso no 

espaço público independentemente das relações familiares ou da classe social. Contribui-se, desta 

forma, para a impressão quase sempre ilusória de que qualquer um pode ter acesso ao privilegiado 

mundo das celebridades, o que aumenta o magnetismo por seu universo.  

 O segundo aspecto, da diversificação, diz respeito à pluralização da cultura das celebridades 

para arenas além da mídia, entretenimento e esportes, como a política ou a própria academia. A 

transformação de profissionais como chefs de cozinha ou personal trainers em celebridades 

confirmaria seu caráter incomum (ainda que abranjendo simultaneamente o extraordinário e o 

ordinário, como ocorre com as celebridades) e, ao mesmo tempo, reforçaria o mito de que a mídia 

tem legitimidade para ser o “guardião principal do idealizado centro da sociedade” (DRIESSENS, 

2013a, p. 10). Embora essa diversificação ocorra em um contexto de aumento de veículos de mídia 

e segmentação dos produtos de entretenimento, creditá-la apenas à pluralidade deste mercado, para 

Driessens, fornece uma explicação parcial para o fenômeno. Ao se restringir apenas à economia 

midiática de forma mais genérica, tal associação reproduz uma relação de causa e efeito, ignorando  

 “lógicas econômicas e dinâmicas específicas” (DRIESSENS, 2013a, p.15) relacionadas à busca 

pela fama dentro de cada área de atuação.   

Já a capacidade de uma celebridade de desempenhar outras atividades profissionais além 

das já reconhecidas ou mesmo de atuar em áreas completamente diversas está relacionada à 

migração, o terceiro indicador da celebritização. Apesar de ressaltar que esse processo não é novo 

— a carreira de Charles Chaplin, que atuou como ator, diretor, roteirista e produtor, entre outras 
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funções, exemplifica o movimento — Driessens reconhece que a escala e a intensidade da migração 

podem ter se aumentado ao longo do tempo26.  

 Se os fenômenos apontados anteriormente representariam indicadores importantes sobre o 

metaprocesso de celebritização, os elementos que estruturam o movimento fazem parte de um 

conjunto de questões amplamente debatidas no âmbito das ciências humanas e sociais. O primeiro 

deles é a midiatização, ainda que o autor destaque a relevância de discutir o termo para além de 

generalizações. Em diálogo com Hepp, para quem a midiatização pode ser entendida enquanto um 

“panorama para investigar a inter-relação entre a mudança comunicativa da mídia e a mudança 

sociocultural” (HEPP, 2012, p. 8), Driessens pontua que o fenômeno pode ser visto “tanto como 

um pré-requisito como um possível catalisador para a celebritização” (DRIESSENS, 2013a, p. 17). 

Em vez de considerar apenas a grande mídia enquanto um agente fundamental para a produção e 

disseminação de conteúdos midiáticos (como aqueles que envolvem as celebridades), faz mais 

sentido, para o autor, analisar as especificidades do metaprocesso de midiatização em uma 

conjuntura mais ampla. Dito de outra forma, sua proposta é investigar a relação entre mídia e 

sociedade para além dos produtos midiáticos, compreendendo como esses atravessamentos atuam 

para moldar “nosso ambiente social e práticas sociais (não)-relacionadas à mídia” (DRIESSENS, 

2013a, p. 20). Além disso, Driessens questiona o uso do termo midiatização como um mecanismo 

que ocorre da mesma maneira em diferentes realidades. Nas palavras do teórico, trata-se de uma 

abordagem que ignora o fato de que “as matrizes dos (meta) processos e fatores que influenciam a 

criação e a importância da celebridade podem se diferenciar muito dependendo do campo social” 

(idem, p. 18)27. 

Feitas tais ressalvas, Driessens destaca que a midiatização de diferentes campos sociais 

interfere nos fenômenos de comodificação e personalização da sociedade, também apontados pelo 

autor como elementos estruturantes para a celebritização. A comodificação está relacionada à 

noção de que todos os aspectos relacionados à celebridade são passíveis de construção pela 

                                                
26 Embora não seja nosso objetivo discutir efetivamente como ocorre essa mobilidade e as transformações sociais que 

circundam a possibilidade (e a necessidade) de transitar entre diferentes carreiras, cabe destacar que a migração ganha 

ainda mais relevância no contexto das plataformas digitais, uma vez que muitas celebridades “tradicionais” encontram 

nos sites de redes sociais formas de se reinventar como influenciadoras digitais. 
27 Em consonância com o autor, destacamos a necessidade de considerar as diferentes localidades, espacialidades e 

contextos envolvidos na produção e no consumo de celebridades; justamente porque tais metaprocessos não são 

homogêneos, é preciso considerar a existência de diferentes “culturas de celebridades” (DRIESSENS, 2013b). Ou seja, 

embora exista um caráter imperialista e notadamente norte-americano na forma como a indústria de celebridades é 

retratada, faz-se necessário considerar as especificidades do contexto, o que também se aplica para refletir sobre 

microcelebridades e influenciadores digitais. 
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indústria que as promove (MORIN, 1989) para que se tornem objetos de desejo e de consumo de 

seus públicos. A comodificação das celebridades, como mais um fruto do capitalismo moderno, 

obedece a um sistema de produção em série de estrelas marcado pela volatilidade na avaliação de 

seu valor de troca – ou seja, a necessidade de substituição por astros mais rentáveis caso não haja 

estratégias para sustentar a visibilidade conquistada. Já a personalização está relacionada à 

individualização, concepção que privilegia o indivíduo sobre o coletivo e opera como base 

ideológica do Ocidente (MARSHALL, 2014).  

Em detalhamento sobre dinâmicas do processo de personalização, Driessens trabalha com 

a categorização apresentada por Rosa van Santen e Liesbet van Zoonen (2010) para pensar na 

aplicação do fenômeno à política. As autoras descrevem três agrupamentos centrais em torno da 

noção: individualização, privatização e emoção. Enquanto a individualização denomina o 

movimento pelo qual as qualidades profissionais dos políticos, como integridade e confiança, 

passam a ser mais valorizadas, a privatização está relacionada ao deslocamento da atenção da vida 

pública à sua vida privada. Já a emoção diz respeito à apresentação de suas personas, que passam 

a enfatizar aspectos antes considerados íntimos. Tais aspectos evocam, mais uma vez, as 

reconfigurações entre as noções de público e privado apontadas por Sibília (2008) e voltarão a ser 

discutidos nos capítulos seguintes. 

Em concordância com Driessens, acreditamos que compreender o metaprocesso de 

celebritização da sociedade se revela bastante útil para pensar sua influência em termos não 

necessariamente lineares do ponto de vista temporal ou espacial. Investigar as mudanças nas formas 

pelas quais criamos, percebemos e consumimos celebridades permite observar como a categoria 

molda diferentes elementos da cultura, tal qual a autoapresentação no espaço público, elemento 

fundamental para compreender as dinâmicas que abrangem as interações na internet. 

 

1.5 Microcelebridades, influenciadores digitais ou celebridades pós-massivas? 

 

Historicamente, novas tecnologias de comunicação e informação sempre representaram 

algum tipo de reconfiguração na indústria de celebridades (além da relação direta com a sua própria 

ascensão, como vimos anteriormente). A partir de uma combinação entre as características de cada 

meio e o domínio maior ou menor de determinadas corporações sobre a popularidade de suas 

estrelas, categorias como as estrelas da era de ouro do cinema Hollywoodiano ou as divas da era 

do rádio no Brasil rapidamente ganharam forma nos discursos midiáticos e nos desejos da 
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audiência. Em uma conjuntura marcada pela pluralização de celebridades e pela infiltração 

crescente do sujeito “comum” na indústria do entretenimento, a velocidade com que surgiram 

estrelas da internet torna-se um movimento coerente, quase irresistível. Ainda nos anos 1990, já 

era possível identificar alguns “astros” de determinadas subculturas online, como o norte-

americano Justin Hall, que mantinha um diário virtual (posteriormente conhecido como “pai” dos 

blogs) em 1994 (ROSEN, 2004). 

Sem a necessidade de passar pelo crivo dos produtores de talk shows ou outras 

oportunidades de visibilidade em mídias massivas, pessoas como a norte-americana Jenny Ringley 

viram nas plataformas digitais uma oportunidade de lucrar a partir da exposição da própria 

intimidade. Em 1996, a então estudante universitária lançou o site JenniCam.com, que transmitia, 

a cada 15 minutos (tempos depois, o intervalo de tempo diminuiria para três minutos), uma nova 

fotografia de seu quarto. Para aqueles que não se contentavam com apenas um ângulo ou desejavam 

assistir a mais momentos cotidianos de sua vida, como estudar ou escovar os dentes, outras câmeras 

com atualização mais frequente eram “desbloqueadas” com pagamentos via cartão de crédito. 

Posteriormente, Ringley, que somava 4 milhões de visitantes diários em sua página em 1999, 

passou a pedir uma colaboração mensal de seus fãs. A iniciativa rapidamente ganhou a atenção da 

mídia; no auge da fama, a jovem foi entrevistada pelo então prestigiado apresentador norte-

americano David Letterman (KLEINA, 2015). 

Embora garantisse que o objetivo do projeto não era promover conteúdos pornográficos, 

Ringley realizava periodicamente stripteases, o que aumentava consideravelmente a audiência de 

seu site. Com o sucesso, logo surgiram concorrentes como o site AmandaCam.com, lançado em 

1998, e a consolidação da categoria cammodels (também chamada de camgirls devido à 

predominância de artistas mulheres). Além de observar os movimentos do dia a dia e desejar seus 

corpos, o público dessas estrelas desejava interagir com elas, o que se tornou prática comum por 

meio de chats abertos em determinados períodos – em geral, para os assinantes. Pode-se dizer que 

os cammodels foram precursores do que Grame Turner (2013) classifica como celebridade DIY 

(do inglês do it yourself ou “faça você mesmo”). 

  Em pesquisa sobre a atuação de camgirls na internet, a pesquisadora australiana Thereza 

Senft (2008, 2013) associou sua aparição ao termo microcelebridade, aqui entendido tanto como 

uma denominação quanto como uma prática social. A prática da microcelebridade envolve o uso 

de técnicas que incluem o uso de vídeo, blogs e sites de redes sociais para amplificar a popularidade 
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de um indivíduo. Seja qual for a plataforma, a noção parte do pressuposto de que é necessário 

administrar perfis on-line como se fossem marcas na expectativa de que o público faça o mesmo 

(SENFT, 2013, p. 346). Ao transmitir suas “vidas” online, as camgirls se esforçavam não apenas 

para garantir a veradicidade daqueles registros, mas para manter construções identitárias coerentes 

com as “marcas” que representavam para seus fãs - tal qual as celebridades. Com a popularização 

dos sites de redes sociais (embora o acesso à internet ainda seja profundamente desigual em boa 

parte do mundo, inclusive no Brasil), as práticas de microcelebridade deixaram de ser 

exclusividade de subculturas restritas28 e, sob certos aspectos, se tornaram mainstream29.  

Para Senft, o conceito de microcelebridade representa um novo deslocamento da noção de 

fama em relação à proposta de Andy Warhol. No futuro (ou melhor, no presente), tal qual o músico 

britânico Momus observara em 1991, todos seremos famosos para 15 pessoas. Expandir essa rede 

depende, entre outros fatores, da adoção correta de comportamentos e atitudes que povoam a 

gramática das celebridades: manter-se visível (por meio de atualizações periódicas), gerar 

identificação e construir um “produto” facilmente consumível pelos fãs. Em certo sentido, a autora 

apresenta um argumento parecido com o de Paula Sibília ao apontar as microcelebridades como 

reflexos da construção de subjetividades do sujeito contemporâneo, marcada pela consciência da 

existência de um “outro” que observa gestos, discursos e outras formas de representação de si em 

plataformas digitais. A pergunta “quem eu sou”, para Senft, pode ser reinterpretada para “quem 

você acha que eu sou?”: “A identidade, anteriormente compreendida como propriedade do 

indivíduo, pertence agora a quem o observa” (SENFT, 2013, p. 353)30. 

A popularização das microcelebridades parece acelerar o processo de borramento entre as 

linhas que separam o público e o privado, complexificando as dinâmicas entre os famosos e seus 

fãs. Conforme Senft pontua, a microcelebridade congrega dois grupos que tradicionalmente 

                                                
28 Ao discutir o conceito de microcelebridade, Marwick (2015) esclarece que o termo não deve ser visto como um 

possível sinônimo para o conceito de “celebridade subcultural”, explorado por Matt Hills em trabalho de 2004. Isso 

porque, de acordo com Marwick, embora tenham audiência especializada inclusive em SRSs, as celebridades 

subculturais guardam alguma relação com mídias massivas, como no caso de produtores ou autores de ficções seriadas 

que ganham destaque nestes ambientes. 
29 Na mesma direção de diversos autores que analisam o fenômeno da celebridade, Senft aponta a ideia de 

democratização como um ponto crucial para compreender a difusão da microcelebridade. Tais práticas emergem em 

um momento de crise econômica e financeira global, no qual o capitalismo tardio mostra sua face excludente a boa 

parte da população (sobretudo os jovens). Em contrapartida, a percepção de que a celebridade e a fama se tornam cada 

vez mais acessíveis graças a formatos como os reality shows e plataformas para a transmissão massiva de conteúdos 

personalizados, como o YouTube, oferece possibilidades de agência em meio às limitações do cotidiano. 
30 No original: “Identity, once believed to be the property of the bearer, now belongs to the perceiver”.  
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postulavam diferentes formas de endereçamento e participação: audiências e comunidades. 

Audiências estão a postos para ouvir seu ídolo e, se um indivíduo “comum” tenta chamar a atenção 

para si, roubando o foco da estrela, normalmente é censurado. Já comunidades buscam conversas 

e têm focos múltiplos, com diferentes membros dividindo momentos de protagonismo (SENFT, 

2013). Evidentemente, trata-se de uma classificação puramente teórica, visto que sempre houve 

porosidades entre as duas categorias; entretanto, apresentá-las nestes termos é útil para 

compreender, por um lado, os deslocamentos em relação à noção da fama e, por outro, as tensões 

que emergem na transição entre celebridades e microcelebridades e vice-e-versa. 

Neste sentido, Marwick e boyd (2011) apresentam importantes contribuições para 

compreender as articulações e negociações entre celebridades e microcelebridades. Para as autoras, 

a própria celebridade deve ser considerada como uma prática em detrimento de características 

inatas ou de rótulos da indústria midiática. Tal prática envolve elementos anteriormente elencados 

ao longo deste capítulo: manter uma base de fãs, construir performances de intimidade, mostrar 

autenticidade, ser acessível e se tornar um produto. Sua popularização ocorre à medida que a 

imagem das celebridades se torna cada vez mais pervasiva, se configurando como parte importante 

dos elementos com os quais construímos nossas identidades e nos engajamentos nos discursos 

públicos. 

As práticas relacionadas ao conceito de microcelebridade representam uma espécie de 

“prolongamento” dessa cartilha. Indivíduos que praticam a microcelebridade tratam a audiência 

como uma base de fãs, ainda que suas conexões sejam formadas por amigos e/ou familiares em um 

primeiro momento. Além disso, investem na construção de seus perfis on-line para apresentar 

identidades coerentes e de fácil consumo pela audiência, utilizando técnicas diferentes técnicas de 

engajamento (MARWICK e BOYD, 2011). Em trabalho posterior, Marwick também dedica 

atenção especial ao compartilhamento estratégico de informações para gerar uma conexão 

emocional com a audiência e à adequação às affordances31 e práticas culturais de plataformas 

tecnológicas específicas (MARWICK, 2015). Por fim, um aspecto central: enquanto a celebridade 

pode ser considerada uma prática que conta com a mediação das mídias massivas como elemento 

determinante para existir, a microcelebridade não tem o mesmo suporte; logo, depende do 

                                                
31 O termo affordance não tem tradução exata para o português. Concordando com a perspectiva ecológica, podemos 

dizer que está relacionado uma espécie de reconhecimento das possibilidades oferecidas pelo ambiente a um agente 

particular (OLIVEIRA e RODRIGUES, 2006).  
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gerenciamento dos fãs para manter seu status na rede (MARWICK e BOYD, 2011; MARWICK, 

2013; 2015).. 

Além das pessoas comuns, celebridades amplamente reconhecidas utilizam as mesmas 

técnicas em plataformas digitais, em um processo no qual tensões envolvendo o status das estrelas 

e as dinâmicas dos sites de redes sociais podem ocorrer. Em análise sobre a atuação de celebridades 

no Twitter, Marwick e Boyd destacam as dificuldades de negociação da performance em um 

ambiente marcado por múltiplos contextos e a coexistência de fãs, outros famosos e intermediários, 

como colunistas. Por outro lado, longe do aparato responsável por “revelar” as diferenças entre a 

persona pública e o self privado (revistas de fofoca, paparazzi, programas de entrevista etc.), cabe 

às próprias celebridades oferecer a percepção de acesso privilegiado do público que as acompanha 

ao backstage da fama, valorizando sua presença on-line. Ao fazê-lo, alimentam a ilusão de 

proximidade com os fãs e, ao mesmo tempo, reforçam as diferenças de poder existentes nessa 

relação (MARWICK e BOYD, 2011).  

 A partir da mediação construída pelas mídias massivas, a relação entre celebridade e fãs é 

definida por Rojek (2008) como parassocial. Segundo o autor, ainda que haja disposição da 

celebridade para promover encontros presenciais com seus fãs, a relação sempre será desigual; um 

rosto público interagindo com um consumidor anônimo. Por isso, embora a relação entre estas e 

sua audiência seja pautada por uma sensação de intimidade nas plataformas digitais (tal qual ocorre 

com as microcelebridades), é preciso considerar as diferenças entre as duas práticas e categorias. 

Não raro, o contato aparentemente “sem intermediários culturais” entre artistas e seu público em 

sites de redes sociais os torna ainda mais famosos. Uma espécie de ciclo se estabelece: consagradas 

pelas mídias massivas, celebridades como astros da cultura pop atraem número crescente de 

seguidores em plataformas digitais de rede social. Posts e conversações publicados nestas 

plataformas, posteriormente, poderão ocupar posição de destaque no noticiário sobre famosos, 

aumentando a sua exposição midiática. 

 Por não contarem com a mediação das mídias massivas enquanto um elemento central para 

a sua articulação, microcelebridades dependem mais fundamentalmente de uma espécie de contrato 

de intimidade com seu público. Este contrato pressupõe a construção e manutenção de uma imagem 

relacionada à autenticidade, à exposição de seu eu “verdadeiro”, que chamou a atenção da 

audiência em um primeiro momento. Também implica em uma dedicação constante à conexão 

estabelecida com os fãs por meio das plataformas digitais, o que pode ocorrer por meio de 
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estratégias que vão desde responder a comentários a gravar vídeos sobre temas mais pedidos, além 

de encontros presenciais. Por conta de tamanho esforço, Marwick (2015) argumenta que a conexão 

entre microcelebridades e seus fãs é percebida como mais “real” do que a estabelecida pelas pessoas 

“comuns” e as celebridades, que mantêm um certo distanciamento com o público a partir da 

administração de sua face pública por meio das mídias massivas. Assim, a exposição de aspectos 

íntimos na rede é encarada não apenas com naturalidade, mas como estratégia fundamental das 

microcelebridades para essa conexão com seu público. Já a intimidade das celebridades nunca é 

totalmente alcançável, apesar dos relances muitas vezes fornecidos pelas próprias estrelas em 

plataformas digitais.  

Marwick e boyd (2011) e Marshall (2010) argumentam que, apesar da sensação de 

familiaridade, o tipo de relação alimentada por celebridades junto a seu público na internet não é 

necessariamente menos desigual do que o formato estabelecido anteriormente. Segundo Marwick 

(2015), isso ocorre principalmente porque a aura de mistério, aquilo que não se pode saber sobre a 

vida íntima dessas pessoas, é parte fundamental de sua própria constituição como celebridades. 

Além disso, existe uma face pública construída com o apoio das mídias massivas que não pode 

entrar em conflito com sua “intimidade” exposta na internet32. Há momentos em que essas 

celebridades de fato respondem e mencionam os seguidores/fãs em seus perfis nos sites de redes 

sociais, mas o reconhecimento seria momentâneo, condição que reforça o distanciamento entre as 

estrelas e seu público cativo.  

Uma vez que a relação entre microcelebridades e audiência é constituída basicamente a 

partir da forma como as primeiras se apresentam em primeiras em plataformas digitais, as conexões 

nestes ambientes são percebidas como mais “reais” (MARWICK, 2015). Talhada com minúcia em 

diferentes plataformas digitais, essa performance inevitavelmente seria diferente da “essência” 

dessas pessoas, uma vez que sua criação estaria, para Marwick, relacionada à construção de uma 

representação própria para o consumo (idem). Entretanto, neste trabalho, optamos por evitar o 

binarismo essência versus aparência, que consideramos pouco produtivo para a análise das nuances 

em torno do fenômeno que nos propomos a analisar. Embora reconheçamos que as 

microcelebridades constroem performances nas plataformas digitais (como aliás, todos os que têm 

perfis ou canais nestes espaços) e que, ao fazê-lo, criam representações que se tornarão bens de 

                                                
32 A relação entre a face pública das celebridades e os momentos íntimos exibidos pelas próprias celebridades em seus 

perfis em SRSs não é isenta de tensões. Há inúmeros casos, por exemplo, de celebridades que são obrigadas a apagar 

determinadas postagens sob pena de “manchar” a reputação construída anteriormente. 
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consumo para fãs e pelo mercado, acompanhamos Sá e Polivanov (2012) nos seguintes 

argumentos: 1) considerando que a relação interpessoal é fundamental para as nossas construções 

identitárias, estamos sempre criando performances relacionadas às expectativas e conexões com 

outras pessoas; e 2) as plataformas digitais de rede social são ambientes privilegiados para a 

manifestação de uma “coerência expressiva” de cada um na construção dessas performances, uma 

vez que há maior controle sobre o que se deseja publicar, o que não significa que essas 

performances sejam mais ou menos verdadeiras do que as performances “presenciais”. Assim, essa 

pesquisa está menos interessada em discutir se há diferença entre o “eu” verdadeiro e o “eu” 

apresentado por essas microcelebridades nas redes do que em analisar as formas pelas quais essa 

intimidade performatizada atua na construção de relações com o público e articula sentidos. 

Outro ponto importante a ser destacado é que, embora as distinções realizadas por Marwick 

entre celebridades e subcelebridades sejam produtivas sob muitos aspectos, há fatores que apontam 

para fronteiras mais porosas entre as categorias. No âmbito brasileiro, é possível apontar tanto 

celebridades que surgiram nas mídias massivas e “desapareceram” para se tornar 

microcelebridades na rede, quanto microcelebridades que se aproximam cada vez mais das mídias 

massivas, seja por meio da publicidade ou de convites para entrevistas e aparições em programas 

de tv, gerando extensos textos nas páginas de veículos especializados em… Celebridades. Entre 

essas personalidades, consideramos emblemático o exemplo de Juliana Goes. Alçada à fama na 

oitava edição do Big Brother Brasil, em 2008, a jornalista, maquiadora e modelo se encaixava na 

definição de Rojek (2008) para celebridade atribuída: alguém sem talentos ou habilidades 

excepcionais que ganhava destaque graças à iniciativa de intermediários culturais, como canais de 

televisão. No ano seguinte, quando não era mais representada com frequência por esses 

intermediários, Goes se tornou blogueira e youtuber com o objetivo de dar dicas de beleza e 

maquiagem, lançando inclusive um curso on-line sobre os temas. Recentemente, ela aparece 

alinhada ao crescimento do mercado global de wellness (PRATA, 2017), ou bem-estar: seu canal 

no YouTube33, assistido mais de 84 milhões de vezes até março de 2019, tem o seguinte “slogan”: 

“beleza. lifestyle. wellness”. A partir de sua trajetória, é possível pensar que a fama adquirida pela 

participação no reality show está relacionada à sua audiência, mas as práticas realizadas enquanto 

microcelebridade são fundamentais para fidelizar este público e conquistar novos fãs. 

                                                
33. Disponível em: https://www.youtube.com/user/julianagoesoficial. Último acesso em: 4 mar. 2019. 
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Em contraponto, audiências e ganhos financeiros de microcelebridades como a paulistana 

Gabriela Pugliesi levantam questionamentos quanto ao prefixo “micro”. Conhecida sobretudo por 

dar dicas de exercícios e alimentação (quase sempre “ilustrados” por seu corpo) no site de rede 

social Instagram, Pugliesi usa este e outros SRSs para ações publicitárias de diversos fins e tem 

presença frequente no noticiário sobre celebridades. Temas relacionados ao seu casamento, em 

maio de 2017, foram analisados em detalhes em matérias como “Lista de presentes de casamento 

de Gabriela Pugliesi tem pedidos ‘fitness’ de balanças e de saco de boxe” (R7, 2017). Por mais que 

atuação de Pugliesi nas plataformas digitais possa ser interpretada como a aplicação de técnicas de 

microcelebridade, utilizar o termo como denominação para uma produtora de conteúdo cuja 

audiência por vezes supera a de programas de televisão (em março de 2019, seu canal no YouTube 

possuía pouco mais de 655 mil inscritos) talvez seja insuficiente. O que também vale para 

celebridades que transitam entre sites de redes sociais e a mídia tradicional.  

Neste mesmo sentido, é oportuno mencionar as discussões sobre o termo webcelebridade, 

bastante utilizado para descrever os sujeitos que alcançam a fama a partir de plataformas digitais. 

Em texto de 2009, o brasileiro Alex Primo buscava elencar aproximações e distanciamentos a 

cultura das celebridades e um star-system próprio emergente em comunidades de blogs e 

plataformas como o Twitter. Apesar de utilizar elementos da gramática das celebridades, as 

webcelebridades jamais alcançariam o mesmo status em função da ausência das mídias massivas 

no processo e das limitações de suas comunidades de fãs (PRIMO, 2009). Uma década mais tarde, 

a audiência de determinados produtores de conteúdo e suas aparições cada vez mais frequentes na 

mídia “tradicional” sugerem a necessidade de elaborar termos que dêem conta da complexidade de 

suas relações. Em busca de uma categorização capaz de dar conta dos deslizamentos entre as 

diferentes instâncias e considerando tais fricções enquanto parte do processo de celebritização da 

sociedade, propomos o conceito de “celebridades pós-massivas”.  

A denominação parte da diferenciação apresentada pelo pesquisador André Lemos entre 

mídias de função massiva e pós-massiva. De acordo com Lemos, a função massiva é caracterizada 

pelo controle do fluxo das informações, enquanto a pós-massiva atua a partir de um fluxo 

descentralizado, mais voltado à conversação. Nos interessa particularmente a ênfase empregada 

pelo teórico à ideia de “função”, que considera a fluidez com que diferentes mídias podem transitar 

entre os dois pólos em um ecossistema marcado pela “remediação [Bolter e Grusin, 1999] de uma 

estrutura sobre a outra” (LEMOS, 2014). Desta forma, apesar de suas características, plataformas 
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de rede social não devem ser classificados a priori como pós-massivas, uma vez que podem ser 

adotadas com função massiva – trata-se, por exemplo, do que ocorre quando grandes corporações 

midiáticas utilizam tais plataformas para a exibição de eventos esportivos; ainda que haja 

momentos destinados à leitura de comentários e perguntas do público, a comunicação é 

predominantemente organizada em torno das decisões da organização que detém os direitos de 

transmissão. Adaptando a colocação à discussão aqui proposta, pode-se pensar em personalidades 

como Gabriela Pugliesi como celebridades predominantemente pós-massivas. O termo indica uma 

categoria em aberto, que não exclui a possibilidade de atuação e mediação por parte de em meios 

massivos, mas centraliza a sua visibilidade na capacidade de articular conversações em plataformas 

digitais de redes sociais. Contudo, acreditamos que sua pertinência deva ser analisada caso a caso, 

ou a partir de subcategorias capazes de descrever com maior precisão os diferentes agenciamentos 

e alcances que envolvem a projeção de indivíduos por meio de plataformas digitais, debate que 

pretendemos retomar em trabalhos futuros. Neste momento, considerando que as youtubers cuja 

produção analisamos neste trabalho ainda possuem audiência limitada e praticamente não circulam 

por mídias massivas, optamos por denominá-las como microcelebridades34 ou influenciadoras 

digitais, expressão que se popularizou nos últimos anos com a profissionalização das atividades 

desempenhadas em ambientes digitais. 

 Impulsionada pela adesão massiva dos intermediários culturais que circundam as relações 

entre esses indivíduos e o mercado, como agências publicitárias, empresas de agenciamento e as 

organizações que os contratam, a alcunha se tornou recorrente na mídia e nas bocas das próprias 

microcelebridades, seja para afirmar seu status, seja com ironia (frequentemente, as duas 

conotações ocorrem simultaneamente)35. No âmbito do marketing, um influenciador, como o 

próprio nome indica, é alguém que consegue impactar outros sujeitos dentro de determinados 

públicos consumidores relevantes, “direcionando decisões de compra ou contribuindo para moldar 

conceitos e opiniões sobre produtos e marcas” (ANTUNES, 2018, p. 161).   

                                                
34 Ao enfatizar o papel da microcelebridade enquanto prática, Marwick e boyd (2011) evitam utilizar o termo para 

nomear os indivíduos. Neste trabalho, optamos por fazê-lo, entendendo que trata-se de um status temporário e 

dependente da manutenção de tais práticas. 
35 Blogueiro(a) foi primeiro termo a se popularizar como sinônimo de profissionalização da produção de conteúdos 

para plataformas digitais por indivíduos comuns, associado aos blogues. Com a popularização de outras plataformas, 

outras denominações foram criadas, como instagrammer, relacionada ao Instagram. No caso das áreas de moda e 

beleza, nas quais microcelebridades (quase sempre mulheres) já alcançavam públicos extensos e faturamento 

milionário com a atuação em blogues antes dos anos 2010, a categoria “blogueira” continua a ser frequentemente 

acionada mesmo para nomear estrelas em ascensão em outras plataformas. 
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A especificidade do termo influenciador digital – que apesar da tradução simples é 

frequentemente adotado em inglês, digital influencer, denotando o propósito de vinculá-lo a uma 

ideia de globalização – está relacionada à capacidade de certos sujeitos de obter relevância em 

plataformas de redes sociais digitais a partir das dinâmicas próprias destes espaços, em uma relação 

direta com as práticas das microcelebridades descritas anteriormente. Conforme lembra Karhawi 

(2017), a categoria foi ganhando novas roupagens de acordo com a profissionalização do meio; nos 

primórdios das mídias sociais, os influenciadores já foram considerados prosumidores ou 

curadores de conteúdo. Com as intercessões cada vez mais frequentes entre mídias massivas e pós-

massivas e a ubiquidade crescente da internet, que para muitos torna as arenas online e offline 

indissolúveis (HINE, 2015), as áreas de atuação e influência desses sujeitos cresceram 

exponencialmente, bem como os mercados em seu entorno. Desta forma, mais do que uma forma 

de atuação, ser influenciador digital se consolida como uma profissão institucionalizada, 

diferentemente do status de celebridade. A título de exemplo, destacamos a criação, em janeiro de 

2018, da graduação em digital influencer lançada pelo Centro Universitário Brasileiro (Unibra), 

em Recife. 

 Em um contexto de precarização do mercado de trabalho, especialmente entre os jovens, a 

visibilidade em plataformas digitais traz consigo a expectativa de algum tipo de agenciamento 

social (SENFT, 2008). Alcançar o cobiçado posto de influenciador digital, grosso modo, torna-se 

sinônimo de sucesso para os empreendedores de si que investiram tempo e algum dinheiro na 

compra de equipamentos e na produção de regular de conteúdo na rede – quase sempre com 

recursos próprios. Além da ampliação dos espaços para a participação de sujeitos comuns na mídia, 

a valorização da categoria ocorre a partir do processo de crescente penetração das plataformas 

digitais no sistema econômico e cultural vigente. Em uma via mais ampla, a visibilidade maior ou 

menor de determinados sujeitos na rede é fruto do lançamento perene de novas plataformas e 

funcionalidades que apresentam novas possibilidades de interação (como acompanhar 

automaticamente os conteúdos que determinados indivíduos “curtem” dentro de uma plataforma, 

por exemplo). Destacam-se, porém, esforços estratégicos empreendidos por grandes corporações 

para a valorização de suas “estrelas”, capazes de contribuir paraa acumulação de capital financeiro 

e simbólico. O “sistema de astros” do YouTube (BURGUESS e GREEN, 2009), que analisaremos 

mais profundamente no capítulo 3, é emblemático neste sentido.  
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Assim como as celebridades, os influenciadores digitais são associados frequentemente à 

ideia de fama passageira. Embora dependam da fidelidade do público nas mídias digitais para 

manter seu status36, esses sujeitos também buscam a chancela das mídias e das marcas; o 

reconhecimento de alguém como um influenciador digital em tais esferas é crucial para consolidar 

o rótulo, ainda que temporariamente (ANTUNES, 2018). De modo geral, em um novo paralelo 

com as celebridades, essa legitimidade é amplamente destacada pelos próprios influenciadores em 

seus conteúdos – no caso de uma campanha publicitária, é prática comum divulgar desde a 

assinatura do contrato aos bastidores de gravações e ensaios, por exemplo –, o que contribui para 

reforçar sua autoridade e reputação. Em um ciclo, a projeção em anúncios ou aparições nas mídias 

massivas contribui para aumentar a audiência nas redes, que por sua vez ampliará o reconhecimento 

destes indivíduos como influenciadores. 

Retomando o argumento de Driessens sobre as diferentes formas de ser uma celebridade, 

não é adequado afirmar que todos os influenciadores vão atuar da mesma forma, visto que as 

dinâmicas de reconhecimento e mesmo de celebritização dos sujeitos variam de acordo com a área. 

Acadêmicos, esportistas e mesmo celebridades tradicionais podem exercer simultaneamente a 

função de influenciadores digitais, e o farão a partir das especificidades de seus nichos37. Contudo, 

o processo pelo qual ganham relevância e passam a ser considerados mídias autônomas (ou como 

marcas, diria Thereza Senft) pode ser atribuído a um conjunto de fatores em comum. Para Karhawi 

(2017), a popularidade dos influenciadores digitais está vinculada à necessidade de filtrar as 

informações disponíveis na rede a partir de sujeitos que reúnem credibilidade, reputação e 

prestígio. Complementando o argumento da autora, destacamos a centralidade dos vínculos 

afetivos desenvolvidos entre influenciadores e seu público para o acúmulo deste capital simbólico.  

Finalizando o debate sobre as terminologias mais adequadas à atividade daqueles que 

aspiram à fama por meio de performances em plataformas digitais, consideramos pertinente 

                                                
36 Ainda que o sucesso na internet impulsione a participação das microcelebridades em meios tradicionais, como filmes, 

programas de tv ou colunas de jornal, a maior parte desses indivíduos mantêm sua base de fãs nas plataformas digitais. 

Fenômeno de popularidade no YouTube, a brasileira Kéfera Buchmann é um exemplo dessa tendência: ao buscar 

afirmar-se como atriz em papeis ficcionais, diminuindo o número de vídeos publicados e adotando um tom mais sério, 

a jovem enfrentou críticas por “perder a essência” e viu sua audiência despencar na plataforma.  
37 Em tese sobre o papel de influenciadores digitais que atuam como embaixadores de marcas, Amanda Antunes (2018) 

destaca que o mercado atua com diferentes segmentos de influência. Neste sentido, a autora menciona os três perfis 

principais propostos por Ishida (2016): broadcasters, indivíduos ou perfis com número de seguidores acima da média 

e alto volume de interações; conectores, que possuem grande número de conexões com outros influenciadores e são 

referência sobre tendências entre perfis e grupos diversos; e legitimadores, referências para informações dentro de 

assuntos técnicos (legitimadores low-profile) ou de determinado estilo de vida (legitimadores de grupos ou culturas). 
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apresentar uma ressalva em relação à expressão “influenciador digital”. Seu acionamento frequente 

por parte de agentes do mercado publicitário, da mídia ou de microcelebridades pode ser lido 

enquanto uma tentativa de distanciar a categoria da cultura de celebridades e de toda a carga 

pejorativa que o termo celebridade carrega. Contudo, conforme mostramos ao longo deste capítulo, 

sua emergência está profundamente atrelada ao processo de celebritização social. Assim, a 

expressão deve ser utilizada com cautela, sob o risco de um apagamento da configuração social 

que ocasionou sua ascensão e dos deslocamentos desse processo – expressos inclusive na 

popularização de denominações como influenciadores digitais.  

 Resumindo algumas das discussões apresentadas, a popularização das microcelebridades se 

configura como significado e significante contemporâneo do processo de celebritização, 

compreendido enquanto uma série de articulações e rearticulações em torno do papel social das 

celebridades. Outrora indefectíveis, as estrelas se humanizam ao longo do tempo, ao passo que as 

técnicas para a sua produção se tornam cada vez mais difundidas. Favorece-se, desta forma, a 

apropriação de retóricas e comportamentos nas construções identitárias dos sujeitos comuns, 

reforçadas e legitimadas em aparições crescentes desses sujeitos no entretenimento (TURNER, 

2013). Parte de um processo mais amplo de midiatização (LIVINGSTONE, 2009; KROTZ, 2009, 

HEPP, 2012), espalhamento das lógicas do entretenimento para outras esferas sociais 

(MARWICK, 2010) e reconfiguração da intimidade no espaço público (SIBILIA, 2008), as 

microcelebridades ou influenciadores digitais se destacam pela capacidade de personificar 

determinados estilos de vida (ANTUNES, 2018) e criar conexões afetivas com seu público, se 

apresentando como pessoas “reais” em contraponto às celebridades (SENFT, 2008).  

Em um último paralelo com as celebridades, pode-se dizer que, apesar da miríade de 

técnicas e estratégias para a conquista do público, poucos atingirão de fato os requisitos necessários 

para que sejam letigimados como microcelebridades ou influenciadores digitais por audiência, 

mídia e marcas. Se o talento nato (idealizado) ou o intermédio da mídia são insuficientes para 

explicar como as práticas de celebridade levam alguém a ser considerado uma celebridade, o 

mesmo ocorre no âmbito digital. Além de representar e consolidar, conforme postula Vera França, 

valores dominantes do nosso tempo (2014), os ídolos têm papel relevante no questionamento das 

normas vigentes e na proposição de novos princípios. Uma vez que tais valores estão sempre em 

negociação, celebridades que os representam podem emergir de circuitos múltiplos, inclusive 

aqueles inicialmente associados ao underground. Nesta direção, a discussão em torno da dimensão 
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social e cultural do carisma destacada por Geertz se mostra relevante para compreender a ascensão 

de determinadas celebridades (e microcelebridades). O autor chama a atenção para a interpretação 

do conceito weberiano de carisma empreendida pelo também sociólogo Edward Schills, para quem 

existe uma correlação entre o valor simbólico de determinados indivíduos e “os centros ativos da 

ordem social” (GEERTZ, 2014, p. 126). O carismático, portanto, é alguém que se encontra próximo 

da “arena onde acontecem os eventos que influenciam a vida dos membros desta sociedade” 

(idem).  

A dimensão weberiana de carisma foi articulada com base no exemplo de grandes líderes 

políticos e religiosos, em uma lógica verticalizada que pouco dialoga com as práticas de 

microcelebridades. Entretanto, a vinculação entre a percepção de carisma e arenas relevantes para 

a vida social nos parece apropriada para pensar na ascensão de determinadas figuras públicas em 

detrimento de outras, sobretudo em um ambiente saturado pelo grande número de pessoas em busca 

do estrelato. Com efeito, considerando que celebridades e influenciadores digitais podem agradar 

a diversos “nichos” por razões também diversas, destacamos que a visibilidade de discursos sobre 

feminismo e “empoderamento” feminino diz respeito a uma conjuntura específica. Ao emergir 

enquanto vozes relevantes na defesa de causas sociais em plataformas como o YouTube, 

influenciadoras digitais “engajadas” representam e ao mesmo tempo ajudam a construir uma arena 

pautada por negociações entre as dimensões do ativismo e do consumo, personificando estilos de 

vida valorizados socialmente. O movimento, aliás, não é exclusivo de microcelebridades, mas 

espelha (ao mesmo tempo em que também interfere) uma inclinação crescente das celebridades 

“tradicionais” à publicização de seu engajamento social. 

 

1.6 Em nome da fama (e do público) por um mundo melhor: celebridades e engajamento 

social 

 

 Dentre os múltiplos desdobramentos dos processos descritos anteriormente, chamamos a 

atenção para um entrelaçamento crescente entre as celebridades e a política. Diversos autores têm 

analisado o fenômeno, que ocorre em duas vias: tanto a partir de uma celebrificação cada vez maior 

de políticos de diferentes correntes políticas quando por posicionamentos públicos de celebridades 

sobre questões de interesse público, incluindo campanhas eleitorais (STREET, 2004; WEST e 

ORMAN, 2003, MARSH, HART e TINDALL, 2010). Nos interessa particularmente o segundo 
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caso, que relacionamos diretamente à ascensão pública de discursos engajados por parte dos 

“sujeitos comuns” em plataformas digitais de redes sociais. 

 Não se trata, é claro, de um fenômeno novo. Historicamente, figuras de grande projeção de 

áreas como cinema, música e esportes se posicionaram publicamente na defesa de temas diversos. 

Iniciativas como a série de concertos Live Aid, que reuniu nomes como Madonna, Paul McCartney 

e Mick Jagger em eventos beneficentes para ajudar no combate à fome na Etiópia nos anos 1980, 

são representativas da visibilidade obtida pela classe artística em projetos de cunho social. 

Contudo, para autores como Wheeler (2013) e Cashmore (2014), há um deslocamento em curso, a 

partir do qual existe uma demanda maior pelo discurso político das celebridades. Para Wheeler, 

parte da explicação para que as celebridades que o público se acostumou a ver endossando produtos 

e serviços sejam cada vez mais convocadas a utilizar sua visibilidade na defesa de organizações ou 

ações sociais está relacionada a um colapso na confiança em relação às classes políticas. Em 

direção semelhante, Cashmore (2006) aponta para uma transferência na autoridade moral antes 

conferida a líderes carismáticos para as celebridades. Nesse processo, em que a audiência demanda 

formas mais “autênticas” de engajamento das celebridades (idem), as estrelas devem aspirar à 

criação de personas políticas que invoquem a sua “credibilidade e autoridade” (COLLINS, 2007, 

p. 186), elementos fundamentais para obter a atenção e a simpatia do público. Cabe destacar ainda 

que, para além da desconfiança em relação a políticos e formas “tradicionais” de fazer política, 

trata-se de um fenômeno profundamente atrelado à pervasividade da cultura do consumo no 

cotidiano dos indivíduos e de articulações mais diretas entre consumo e política em determinados 

produtos culturais, como é o caso dos vídeos analisados neste trabalho. 

 Embora tal movimento seja visto por alguns autores como prova inquestionável de uma 

decadência do sistema democrático, nomes como Jonh Street preferem localizá-lo em meio a um 

cenário de emergência de formas políticas mais inclusivas. Em diálogo com Thompson (1998), 

para quem a categoria “fã” é uma característica importante da contemporaneidade, Street (2004) 

destaca o poder de “representatividade” de uma estrela, inclusive do ponto de vista político. A 

partir da construção de uma relação de intimidade, ainda que com um interlocutor distante que 

provavelmente não o conhece, um fã pode se sentir mais representado pela voz de um ídolo do que 

de um político no qual tenha votado durante as eleições. Tal fenômeno seria emblemático de uma 
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dimensão adicional em relação à forma como entendemos a representação política, que “precisa 

ser sensível à estética e política de seu caráter performativo” (STREET, 2004, on-line)38. 

 Em pesquisa sobre a atuação ativista de celebridades em sites de rede social, Hilde Van den 

Bulck afirma que o apoio das estrelas a causas sociais e organizações sem fins lucrativos atingiu 

uma escala inédita. Para a autora, a visibilidade deste tipo de iniciativa tornou-se tão expressiva 

que construiu a percepção de que o engajamento social é uma “característica padrão” (VAN DEN 

BULCK, 2018) das personas públicas que as celebridades desejam criar e manter. Por isso, uma 

celebridade que não apoie uma única causa seria “uma anomalia, ou seja, uma coisa do passado” 

(idem). Além dos investimentos crescentes no marketing em torno de tais iniciativas, um 

movimento de autonomia das celebridades é apontado pela pesquisadora como elemento 

importante para a consolidação da tendência. À medida que antigos agentes com maior poder para 

controlar todo o circuito de circulação dos astros começam a perder força, estes começam a ganhar 

independência para gerenciar suas imagens, ganhando liberdade para falar abertamente sobre 

diversas questões (HULIARAS e TZIFAKIS, 2011). Não se trata, evidentemente, do fim dos 

intermediários culturais, mas da pulverização do poder antes concentrado em entidades como os 

grandes estúdios de Hollywood ou, em uma perspectiva mais contemporânea, gigantes da indústria 

musical. Embora certamente ainda sejam agentes relevantes para o surgimento e popularização de 

estrelas do cinema ou da música, tais intermediários culturais não são mais suas únicas opções para 

manter o status de celebridade. Entre as diversas alternativas, muitas das quais relacionadas a novas 

tecnologias de comunicação e informação, estão as parcerias com empresas de streaming de vídeos 

ou de música, capazes de atingir a grandes públicos oferecendo, em muitos casos, maior liberdade 

e independência aos seus parceiros.  

 Assim como Van den Bulck, Wheeler (2013) enxerga o desenvolvimento de novas 

tecnologias como um fator preponderante nessa equação. A partir do momento em que a relação 

entre fãs e ídolos começa a se desenvolver também por meio plataformas digitais de redes sociais, 

as estrelas são mais cobradas por seu papel enquanto representantes de determinados públicos. 

Neste cenário, utilizam sua fama para mediar uma noção expansiva de “capital político” 

(COLEMAN, 2007, p. 15). Um marco neste sentido foi a campanha presidencial norte-americana 

de Barack Obama em 2008, que contou com o endosso de celebridades de Hollywood como 

                                                
38 No original: “needs to be sensitive to the aesthetics and politics of its performative character”. 
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Leonardo Di Caprio, George Cloney e Robert De Niro em eventos públicos, programas de televisão 

e plataformas digitais. O apoio da apresentadora Oprah Winfrey, uma das mais populares dos 

Estados Unidos, ao então candidato foi apontado por Garthwaite e Moore (2012) como responsável 

direto pelo aumento no número de votos e contribuições financeiras à campanha de Obama, que 

terminou vitoriosa.  

 No Brasil, um fenômeno parecido foi registrado durante as eleições presidenciais de 2018, 

fortemente marcadas por iniciativas contra e a favor do então candidato Jair Bolsonaro, que viria a 

ser eleito ao cargo mais importante do país. As polêmicas em torno da campanha #EleNão, 

organizada por grupos de mulheres principalmente em plataformas digitais, ajudam a ilustrar uma 

possível mudança de paradigmas em relação ao posicionamento político de celebridades. Ao passo 

que diversos artistas amplamente conhecidos pelo público apoiaram a iniciativa em plataformas 

como Instagram e Twitter, o silêncio de celebridades consideradas representantes de grupos 

minoritários e ameaçados diretamente pelo então candidato gerou uma onda de cobranças públicas 

nestes mesmos espaços. A cantora Anitta esteve entre as mais cobradas, em episódio que chegou a 

dominar a lista de assuntos mais comentados do Twitter mundialmente. Após receber diversos 

pedidos do público para se manifestar publicamente a favor da campanha, a estrela afirmou em um 

post na plataforma que tinha direito a não se manifestar politicamente. A recusa impulsionou a 

popularização da hashtag #AnittaPartyIsOver, na qual fãs e críticos prometiam um boicote à 

cantora e classificavam seu trabalho como “pink money” (“dinheiro rosa”, em tradução livre), 

expressão utilizada para definir produtos e empresas que visam o poder de compra do público 

LGBTQ+ sem necessariamente apoiar sua causa de forma efetiva39.  

 Tal qual a própria definição de celebridade, as formas de engajamento social das estrelas 

também são heterogêneas (VAN DEN BUILCK, 2018), abrangendo desde o apoio a partidos 

políticos como causas sociais mais amplas. Ao agir como um porta-voz, angariar fundos ou 

simplesmente se posicionar publicamente sobre determinados temas, as celebridades ativistas 

(HUDDART, 2005) ou filantropas (PANIS e VAN DEN BULCK, 2012) fazem uso de seu 

reconhecimento público, “emprestando” a percepção sobre suas conquistas à causa defendida, em 

um processo semelhante ao que ocorre no endosso de produtos comerciais. Para Hudart (2005), é 

                                                
39 A repercussão negativa levou a cantora a publicar um vídeo dias mais tarde apoiando a campanha #EleNão. Na 

produção, Anitta afirma que nunca quis desmerecer o movimento e que “além de se posicionar com hashtag a gente 

pode fazer durante a vida, nas nossas atitudes (...) que mostram nossa luta contra o preconceito, contra o machismo, 

racismo e homofobia” (NEGRISOLI, 2018, on-line).  
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possível classificar essa atuação em três formas dominantes: buscar a conscientização do público, 

atuar para o levantamento de fundos ou advocacy, termo em inglês sem tradução literal para o 

português relacionado ao uso do poder e do status para a articulação de políticas públicas, entre 

outras questões.  

Em meio à visibilidade de iniciativas vinculadas a essas formas de atuação, diversas 

celebridades têm optado por criar suas próprias organizações não-governamentais (BUDABIN et 

al., 2017). Dentre inúmeros exemplos, podemos mencionar a cantora norte-americana Miley Cirus, 

fundadora da Happy Hippie Foundation, voltada à falta de moradia de jovens LGBTQ+ e outras 

populações vulneráveis, e a Fundação Xuxa Meneghel, criada pela apresentadora brasileira 

homônima no fim da década de 1980 para promover os direitos da criança e do adolescente. Em 

relação à conscientização do público, cabe destacar ainda a visibilidade de performances em 

grandes eventos ou em produções audiovisuais que articulam música e crítica social. Um exemplo 

significativo neste sentido foi a apresentação da cantora Beyoncé durante a premiação Vídeo Music 

Awards 2014. Naquele ano, a estrela se apresentou diante da palavra “feminista” no palco, em uma 

performance cuja introdução contou com trechos de uma palestra da escritora e ativista nigeriana 

Chimamanda Ngozie Adichie sobre a urgência da luta por direitos iguais para homens e mulheres.  

Além de reforçar a impressão de que o toque de midas das celebridades é capaz de atuar 

para resolver desequilíbrios sociais e ambientais (NASH, 2008), o engajamento social pode trazer 

ganhos econômicos significativos às estrelas. Em diálogo com Bourdieu (2000) e Heinich (2012), 

Bruno Campanella chama a atenção para a formação do que denomina de “capital solidário” 

(CAMPANELLA, 2014, p. 721). De acordo com o pesquisador, este tipo de capital “transmite uma 

capacidade do indivíduo de se fazer visível na mídia, conjugada com sua disponibilidade de 

sustentar publicamente atitudes moralmente exemplares acerca dos grandes desafios de seu tempo” 

(idem, p. 737). Esse valor adicionaria uma dimensão qualitativa ao “capital de visibilidade” 

(HEINICH, 2012, p. 46), forma de capital social que define a celebridade e que está relacionada à 

sua capacidade de ser notada midiaticamente. Em alguns casos, esse reconhecimento poderá ser 

convertido em capital financeiro a partir do vínculo entre celebridades e organizações que desejem 

mostrar-se alinhadas a tais discursos.  

Desta forma, a visibilidade de uma celebridade por sua atuação ativista atua como mais uma 

forma de conferir-lhe uma aura de autenticidade. O altruísmo de emprestar a visibilidade em prol 

de uma causa pode ser compreendido enquanto mais uma característica excepcional de figuras 
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públicas, aumentando o seu reconhecimento de estima social (LANA, 2011). Este movimento 

ocorre em meio a um aumento nas demandas do público para que as estrelas revelem seu “eu 

verdadeiro” quando constroem representações de si em plataformas digitais, ambientes 

supostamente menos suscetíveis aos intermediários culturais tradicionais. Paralelamente, a 

possibilidade de articular mobilizações on-line com o apoio de fãs nestes espaços oferece novas 

oportunidades para estreitar os laços (MARWICK e BOYD, 2011) e, ao mesmo tempo, reforçar 

seu papel enquanto indivíduos relevantes na esfera pública, em um processo que também tem 

impactos sobre os discursos de sujeitos com audiências bem mais modestas na rede.  

A valorização do engajamento social das celebridades e de microcelebridades, sobretudo 

quando se trata de pautas que têm obtido grande visibilidade nos últimos anos, como o feminismo, 

ocorre dentro de uma conjuntura específica, vinculada a transformações no processo de elaboração 

de identidades e na circulação dos afetos na comunicação midiática. No próximo capítulo, 

analisamos a formação dessa conjuntura e suas implicações para as formas de articulação política 

na contemporaneidade. 
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2. Microcelebridades “engajadas”: identidades e afetos da política cotidiana feminista em 

plataformas digitais 

 

  

 Com a progressiva profissionalização da categoria “influenciador digital”, as 

microcelebridades passam a integrar um campo vasto, que compreende “nichos” de resenhas de 

produtos a videogames, passando pela manutenção de diversos hobbies e atividades, como 

culinária, prática de exercícios físicos, veganismo e maternidade. Ainda que a percepção mais 

comum da atuação dos influenciadores seja relacionada à transformação do seu cotidiano em 

mercadoria (KARHAWI, 2017), é importante destacar que eles não atraem fãs a partir de qualquer 

cotidiano, e sim de experiências cuidadosamente editadas para atender a públicos específicos. Sua 

popularidade reflete duas “tendências” em curso e já exploradas em alguma medida no capítulo 

anterior: a diversificação de conteúdos de entretenimento e o borramento das fronteiras entre 

público e privado.  

 Neste capítulo, buscamos construir um quadro de referência para compreender as 

especificidades da atuação de microcelebridades que atuam no que estamos classificando como 

“nicho”: o engajamento social relacionado ao feminismo. Em um ambiente no qual a presença 

feminina se destaca sobretudo pela produção de conteúdos sobre moda e beleza40 –, argumentamos 

que a ascensão de youtubers conhecidas principalmente por seu engajamento político representa 

um deslocamento em curso. Trata-se de um desvio em duas vias: por um lado, sinaliza a valorização 

do vínculo com o feminismo por parte do público e dos anunciantes. Por outro, aponta para uma 

reconfiguração na própria forma de compreender as possibilidades de atuação política. Além de 

alternar conteúdos relacionados ao feminismo com temas diversos, as microcelebridades 

reconhecidas por sua atuação ativista que analisamos não parecem ter qualquer constrangimento 

em conjugar a ação política com a publicação de conteúdos promocionais, vinculando suas 

identidades feministas à venda de produtos e serviços.  

 A partir da articulação com o trabalho de autores da sociologia, dos estudos culturais e da 

teoria feminista, entre outros, as próximas páginas localizam nosso objeto de pesquisa no seio de 

uma série de transformações relacionadas à identidade e à circulação de afetos na 

                                                
40 Em um relatório sobre os influenciadores digitais mais relevantes de 2018, a consultoria norte-americana Influential 

destaca nomes como os da atriz Lele Pons, embaixadora da marca de cosméticos Cover Girl, Michelle Lewin, modelo 

fitness e Lilly Singh, atriz e comediante (CBS NEWS, 2018). 



 
 
 

72 
 

contemporaneidade. No primeiro eixo de discussões, tomando o próprio movimento feminista 

como um objeto de estudo, localizamos sua ascensão no contexto do descentramento de identidades 

sociais “fixas” na pós-modernidade (HALL, 2006), influenciando e ao mesmo tempo sendo 

influenciado por este processo. Em seguida, analisamos os questionamentos em torno da identidade 

do movimento, sobretudo a partir das imbricações entre feminismo e consumo que originam as 

discussões sobre o pós-feminismo (MCROBBIE, 2004; GILL, 2007; NEGRA e TASKER, 2007) 

e, mais recentemente, o feminismo popular (BANET-WEISER, 2018). 

 Em um segundo eixo, analisamos a relação entre o movimento feminista e a ascensão da 

“eu-pistemologia”, fenômeno que descreve a valorização da experiência na produção de 

conhecimento e é caracterizado por Van Zoonen (2004) como mais uma consequência do processo 

de fragmentação das identidades. Compreendendo a eu-pistemologia como parte de uma estrutura 

de sentimento (WILLIAMS, 1979) apoiada pelos usos e apropriações das tecnologias de 

comunicação e informação, discutiremos em seguida as conexões entre vínculos afetivos a partir 

de plataformas digitais e formas mais flexíveis de engajamento político. Por fim, retomamos a 

teoria feminista para mostrar como a política cotidiana (BOYTE, 2004) empreendida por mulheres 

na rede também se relaciona com um histórico de produção midiática engajada a partir de uma 

“cultura do quarto” (MCROBBIE e GARBER, 1976) e marcada pelo diálogo intenso com a cultura 

pop. 

 

2.1 Movimento feminista e a articulação de novas identidades e posições de sujeito na 

modernidade tardia  

 

 Como lembra Stuart Hall (2000), os sujeitos sempre falam a partir de uma posição histórica 

e cultural específica. Sob certos aspectos, é possível pensar na popularidade de mulheres que 

abordam temas relacionados ao feminismo a partir de experiências pessoais como um traço 

característico da crise global de identidade que marca a modernidade tardia (GIDDENS, 1990) a 

partir da segunda metade do século XX. 

Em sociedades pré-modernas tradicionais, explica Giddens, as referências para a 

construção de relações e a compreensão das identidades estavam ancoradas em valores como a 

família, a territorialidade e a própria tradição. Os símbolos e o passado eram venerados porque 

possibilitavam a transferência de experiências em comum entre diferentes gerações, localizando os 
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sujeitos em um processo de continuidade histórica. Com o movimento gradativo de consolidação 

do que hoje chamamos de modernidade, ainda que não sejam eliminadas, tais instâncias perdem 

importância diante do rompimento com a tradição e a expansão dos grandes centros urbanos41. 

Segundo o autor, dois traços modernos atuam de maneira incisiva no modo como se dão as relações 

sociais e a percepção dos sujeitos sobre a coletividade e sobre si mesmos: a velocidade e o alcance 

das mudanças, que trazem “ondas de transformação social” (GIDDENS, 2002, p. 6) capazes (ao 

menos em teoria) de atingir todo o planeta. Giddens menciona ainda a própria natureza das 

instituições modernas, organizações enormes e impessoais que substituem comunidades menores 

nas quais os sujeitos podiam se espelhar e trabalhar pela manutenção de seus valores, assegurando 

a sua continuidade. 

A partir de então, a afiliação proporcionada pelo parentesco ou o local de nascimento passa 

a ser uma entre muitas referências que vão influenciar a maneira como os indivíduos enxergam a 

si próprios e se apresentam diante dos outros. Nesse contexto, a identidade passa a ser uma 

experiência individual, construída a partir da reflexão permanente dos sujeitos sobre si mesmos e 

sobre a sociedade em que vivem, incluindo um olhar retrospectivo sobre os processos de sua 

constituição. Baseado nestes apontamentos, Giddens caracteriza o momento em que vivemos como 

inserido na modernidade reflexiva ou tardia, na qual “as práticas sociais são constantemente 

examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas” 

(GIDDENS, 2002, p. 37). Em diálogo com Giddens, Hall afirma que o sujeito pós-moderno está 

inserido em um processo de identificação instável, provisório e problemático. No clássico “A 

identidade cultural na pós-modernidade” (2000), o teórico analisa a fragmentação das identidades 

modernas direcionando seu olhar para aspectos contraditórios que decorrem desse movimento. 

Segundo Hall, além de desencadear o “fim” da concepção de uma identidade fixa, a modernidade 

tardia está relacionada a sujeitos compostos de múltiplas identidades, que por vezes poderão entrar 

em conflito. Assim, diferentes identidades serão acionadas em diferentes momentos, sem que 

possam formar uma espécie de “eu” coerente. 

Evidentemente, pode-se levantar a hipótese de que a ideia de sujeitos com identidades 

unificadas tenha sido fantasiosa mesmo em sociedades pré-modernas, uma vez que os indivíduos 

sempre são convocados a exercer diferentes papéis de acordo com as situações em que se 

                                                
41 Importante ressaltar que elementos associados à “fixidez” das identidades, como afiliações religiosas ou disputas 

em torno do papel social dos gêneros, têm ganhado relevo em disputas políticas contemporâneas, evidenciando a 

centralidade que tais relações ainda exercem na vida social. 
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encontram, ainda em que contextos diferentes. Entretanto, concordamos com Hall quando o 

sociólogo defende que “à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis” (HALL, 2000, p. 14). Por vezes, explica Hall, essas identidades nos levam 

a diferentes direções, em um processo de deslocamento permanente de nossas identificações. A 

ideia de deslocamento, aqui, refere-se ao conceito utilizado por Laclau (1990), particularmente útil 

ao apontar mudanças nos quadros de referência que posicionavam o indivíduo em relação ao seu 

lugar no mundo social e cultural e, concomitantemente, em relação a si mesmo. 

Uma estrutura deslocada não tem seu centro substituído por outro, mas por "uma 

pluralidade de centros de poder" (HALL, 2000, p. 21). As sociedades modernas, argumenta Laclau, 

não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único e não se desenvolvem 

de acordo com o desdobramento de uma única "causa" ou "lei" (HALL, 2000, p. 16). As sociedades 

da modernidade tardia são atravessadas por deslocamentos constantes, o que torna a “diferença” 

(grifo do autor) sua marca fundamental. Mesmo mudando constantemente, essas divisões e 

antagonismos sociais articulam determinadas posições de sujeito (categoria que Hall também 

utiliza a partir de Laclau). Ou seja, trata-se de uma articulação parcial e totalmente provisória, na 

qual forças sociais integram equilíbrios transitórios e as possibilidades de mudanças na estrutura 

da identidade permanecem em aberto. Ainda de acordo com Laclau, a imprecisão de tal 

configuração pode dificultar análises e previsões, mas tem aspectos positivos. Isso porque novas 

articulações sempre podem surgir, criando novas identidades e produzindo novos sujeitos. 

 É nesse contexto que florescem as políticas de identidade cultural. Segundo Woodward 

(2000), afiliações relacionadas a instituições, como a família, a igreja e o Estado, bem como as 

lutas baseadas na classe social dos sujeitos que eclodiram a partir da industrialização, perdem 

importância diante de políticas de identidade cultural. Tais políticas, prossegue a autora, 

concentram-se em “afirmar a identidade cultural das pessoas que pertencem a um determinado 

grupo oprimido ou marginalizado” (WOODWARD, 2000, p. 34), tornando essas identidades 

elementos centrais para a mobilização política. A convocação ao reconhecimento de si como sujeito 

subalterno ocorre no seio do processo de formação de identidades, como forma de resistência42 de 

movimentos sociais que colocam em pauta identidades mantidas “fora da história” 

                                                
42Diversos autores têm problematizado conceito de resistência, apontando principalmente o risco aos binarismos 

envolvidos na categoria (FREIRE FILHO, 2006; KELLNER, 2001). Concordamos com a crítica, bastante pertinente 

para a análise de nosso objeto de pesquisa. 
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(ROWBOTHAM, 1973 apud WOODWARD, 2000, p. 37). 

Hall (2000) menciona o impacto do feminismo como um dos cinco grandes avanços na 

teoria social e nas ciências sociais relacionados ao “descentramento final” (HALL, 2000, p. 16) das 

identidades fixas durante a modernidade tardia. Tal qual outros movimentos sociais que eclodiram 

na década de 1960, apontada como o grande marco da modernidade tardia (ou pós-modernidade), 

o movimento feminista defendia naquele momento a espontaneidade e os atos de vontade política 

em detrimento de organizações burocráticas. O posicionamento refletia o enfraquecimento das 

organizações políticas de massa que viria a se acentuar nas décadas seguintes, bem como a ênfase 

na forma cultural de se fazer política e o discurso dirigido especialmente a uma identidade - no 

caso, a das mulheres.  

Apesar da gramática comum a outras iniciativas, o feminismo levantou discussões que 

contribuíram especialmente para a fragmentação das identidades dos sujeitos, argumenta Hall. 

Uma delas, presente desde os primórdios do movimento, reside na ênfase nos processos de opressão 

que enquadraram a mulher como o Outro, condição cuja objetificação e valoração negativa é 

imposta pelos homens. Inflado pelo movimento sufragista britânico do fim do século XIX e início 

do século XX (também denominado por alguns como primeira “onda” feminista43, o debate 

ganharia corpo com o “renascimento” do feminismo, nas décadas de 1960 e 1970, sobretudo nos 

Estados Unidos e na França. Ao se perguntar “como pode realizar-se um ser humano dentro da 

condição feminina?” (BEAUVOIR, 1980, p. 23), Simone de Beauvoir destacava que a mulher 

enquanto sujeito é constituída a partir processos opressivos, que por sua vez também constituem e 

corroboram a existência da figura masculina em um lugar privilegiado. Tal reflexão pode ser 

resumida no aforismo “não se nasce mulher, torna-se mulher”, adotado como um dos principais 

slogans do movimento feminista para enfatizar o caráter político da subjetividade e da identidade 

– logo, seu potencial de transformação.  

                                                
43  O movimento feminista tem sido historicamente classificado em “ondas”, sendo a primeira associada ao movimento 

sufragista, a segunda às reivindicações que surgiram a partir da década de 1960 (e que resultaram em conquistas como 

a descriminalização do aborto em alguns países) e a terceira aos anos 1990, quando ativistas e teóricas buscaram 

responder às “falhas” da segunda onda com a defesa de um feminismo mais interseccional, em diálogo com minorias 

que acumulam outros processos de opressão, e uma visão pós-estruturalista da sexualidade e do gênero. Algumas 

autoras classificam a “redescoberta” do feminismo a partir das plataformas digitais como indício de uma possível 

quarta onda (MUNRO, 2013; CHAMBERLAIM, 2017). Concordando com a crítica de Banet-Weiser (2018), para 

quem não se pode dizer que o feminismo avança cronologicamente de forma linear como a metáfora das ondas supõe, 

optamos por utilizar o termo sempre entre aspas e apenas quando sua utilização pelos autores mencionados for 

pertinente para as discussões apresentadas.  
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Hall destaca ainda o questionamento do feminismo às dimensões de público e privado que 

se consolidaram na modernidade. Ao dar visibilidade a experiências de opressão relegadas à esfera 

do lar (e, portanto, não discutidas publicamente), como a divisão doméstica do trabalho, a 

sexualidade e o cuidado com os filhos, a discussão proposta pelas feministas abria novas arenas de 

luta política. Sintetizado em outro célebre lema do movimento, “o pessoal é político” (HANISH, 

1969), o debate buscava valorizar a especificidade e o silenciamento da experiência feminina, cuja 

subalternidade tornava-se ainda mais evidente na vida privada. A produção de conhecimento em 

torno dessa subalternidade, como lembram Narvaz e Koller (2006), não tinha como objetivo apenas 

a denúncia, mas a compreensão sobre a formação histórica dos processos de subordinação e 

invisibilidade, o que possibilitaria a articulação de estratégias para combatê-la. Trata-se, como 

veremos adiante, de uma problematização com profundas consequências não apenas para a 

produção de conhecimento sobre as identidades, mas para o próprio fazer político. 

 A partir dos anos 1980 e sob a influência do pensamento pós-estruturalista, mesmo a 

formação das identidades sexuais e de gênero passou a ser questionada. Com base na ideia de que 

as subjetividades são produções discursivas, que por sua vez produzem também as noções de 

alteridade e diferença, a “terceira onda” feminista deslocou o campo dos estudos das mulheres e 

dos sexos para a pesquisa das relações de gênero (NARVAZ e KOLLER, 2006). Assim, categorias 

consideradas estáveis e fixas, baseadas em uma suposta naturalidade dos sexos que apontava para 

uma essência feminina ou masculina, começaram a ser problematizadas. Na esteira desse 

movimento, a norte-americana Judith Butler (2003), um dos principais nomes da teoria queer, 

tornou-se célebre ao enfatizar o lugar do gênero não como uma categoria, mas como uma 

possibilidade a ser performatizada. Para Hall (2008), além de problematizar o próprio lugar da 

mulher enquanto sujeito único do feminismo, Butler trouxe uma nova perspectiva crucial para o 

pensamento contemporâneo, ao passo em que a biologia, uma das últimas “fronteiras” que 

delimitariam as identidades dos sujeitos, também passou a ser colocada em xeque. 

 

2.2 Disputas pela identidade feminista na cultura do consumo 

 

Voltando a Giddens, é possível dizer que o rompimento com as estruturas tradicionais deixa 

marcas profundas sobre os indivíduos, uma vez que altera “algumas das características mais íntimas 

e pessoais de nossa existência cotidiana” (GIDDENS, 2002, p. 21). Os sujeitos, postula o sociólogo, 



 
 
 

77 
 

continuam a buscar uma conexão com identidades sociais mais amplas como antídoto contra o 

senso de insegurança ontológica provocado pelo declínio das identidades “fixas”. Uma das 

alternativas para devolver a estabilidade perdida, ainda de acordo com ele, reside adoção de estilos 

de vida, que funcionam como estratégia para inserção e reconhecimento de si como parte de 

identidades sociais coletivas (embora não totalitárias). 

Ancorados na disponibilização crescente de bens para compra, os estilos de vida têm o 

consumo como elemento central, uma vez que as preferências em termos de vestuário, alimentação 

e produtos culturais, entre outras, atuam como pontos de identificação capazes de oferecer alguma 

estabilidade, ainda que momentânea, na estrutura social. Para Giddens, a sensação de segurança 

também é oferecida pela adoção de determinados hábitos e rotinas que integram os estilos de vida. 

Seguindo os preceitos modernos, sua força consiste na transitoriedade; dada a perspectiva de 

escolha a partir de reflexões constantes e da pluralidade de opções, os sujeitos podem adotar novas 

influências de acordo com suas necessidades. Contudo, essa construção de modos de ser e estar no 

mundo não ocorre no escuro, pois ainda é reconhecível justamente por dialogar, em alguma 

medida, com determinados estilos de vida. 

Conforme lembra Freire Filho (2006), o aparato material e simbólico que utilizamos para 

nos enquadrar em um estilo de vida é cuidadosamente selecionado, interpretado e disponibilizado 

por diversos agentes relacionados à cultura do consumo, como as indústrias do marketing, 

publicidade, moda e comunicação. É oportuno mencionar que a adesão a determinados estilos não 

representa necessariamente o uso de um “manual de instruções” rígido. Contudo, concordamos 

com a síntese apresentada pelo autor brasileiro, para quem a escolha de um estilo de vida “permite 

associar o número crescente (e potencialmente desorientador) de opções de bens, serviços e lazer 

a um padrão mais ou menos ordenado, significativo e socialmente inteligível”, representando “uma 

forma por intermédio da qual o pluralismo da identidade na contemporaneidade é administrado 

pelos indivíduos e organizado (e explorado) pelo comércio” (FREIRE FILHO, 2006, p.126). 

Um exercício interessante para compreender que tipos de estilos de vida são propagados 

em determinados períodos históricos consiste em examinar as araras de lojas de departamento. No 

fim da segunda década do século XXI, pode-se dizer que o feminismo é uma destas “tendências” 

no mercado brasileiro: roupas e produtos de decoração com dizeres tais quais “lute como uma 

garota”, “o futuro é feminino” ou simplesmente “feminista” são encontrados à venda com 

facilidade - muitas vezes as palavras aparecem em inglês, ecoando um movimento transnacional 
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de consumo. Trata-se de um fenômeno capitaneado pela popularidade crescente do feminismo na 

mídia e sobretudo na cultura pop internacional ao longo dos últimos anos (HAMAD e TAYLOR, 

2015). 

 Embora alguns autores e reportagens mencionem um “renascimento” do feminismo na 

mídia mais recentemente (FULLER e DRISCOLL, 2015), pode-se considerar a visibilidade de 

discussões ligadas ao movimento como parte de um deslocamento em curso há pelo menos 30 anos. 

Segundo Sarah Banet-Weiser, a representação feminina começou a sofrer alterações importantes 

na mídia norte-americana e europeia a partir dos anos 1980. Se na década anterior as feministas 

eram caracterizadas majoritariamente como mulheres à beira de um ataque de nervos que odiavam 

os homens, agora a mídia começava a dar espaço para mulheres valorizadas por sua coragem e seu 

papel como indivíduos capazes decidir os rumos de suas próprias vidas (BANET-WEISER, 2018, 

p. 152-153). Ainda sob jugo da Ditadura Militar, a mídia brasileira não passou incólume pela 

tendência. Dirigida por Daniel filho e protagonizada pela atriz Regina Duarte, a série Malu Mulher, 

exibida pela Rede Globo entre 1979 e 1980, tornou-se emblemática por representar a luta de uma 

mulher recém-divorciada em busca de independência financeira e amorosa após sofrer durante anos 

com as agressões do ex-marido. Vendido para 50 canais de tv estrangeiros, o programa acumulou 

prêmios internacionais (MEMÓRIA GLOBO, on-line).   

 Conforme pontua Freire Filho (2006), a ascensão midiática da cantora norte-americana 

Madonna talvez seja o maior exemplo dessa “nova mulher” que passa a povoar a imaginação do 

público como exemplo de sucesso: sexualmente livre, bem-sucedida economicamente e 

independente o suficiente para mudar completamente de estilo a cada turnê ou videoclipe. Por 

conseguinte, diversos teóricos se debruçaram sobre a carreira da cantora para apontá-la como 

símbolo da fluidez dos estilos de vida (FISKE, 1989; KELLNER, 2001; HALLSTEIN, 2009) da 

materialização das identidades como “construtos culturais e não entidades substanciais, social ou 

biologicamente preestabelecidas e imutáveis (FREIRE FILHO, 2006, p.121). Conquanto 

representasse sob diversos pontos de vista um objeto sexual disponível ao desejo masculino (e, 

portanto, condenável segundo a ótica do movimento feminista tradicional), Madonna também era 

vista como símbolo de agenciamento e liberdade feminina, inclusive academicamente.  

A partir sobretudo de trabalhos vinculados aos Estudos Culturais que enfatizavam a 

capacidade de negociação e agenciamento de leitores, espectadores e consumidores (FISKE, 1989, 

1992; JENKINS, 1992; ABERCROMBIE e LONGHURST, 1998), o consumo passa a ser 
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ressignificado como espaço para a imaginação e movimentos de resistência por correntes até então 

dominadas por debates mais voltados a críticas sobre seu potencial alienante. Para autores como 

Fiske (1996), por exemplo, Madonna deveria ser compreendida como um “feixe de significados” 

que poderia ser interpretado tanto como objeto sexual pelos homens quanto como uma mulher sexy 

que age segundo seus próprios interesses e não para conquistá-los, tornando-se símbolo de 

autonomia para as fãs. Neste sentido, setores do movimento feminista também passam a discutir a 

possibilidade de emancipação feminina a partir do consumo: “Usar batom não é mais repulsivo, e 

noções de identidade se distanciaram de um eixo racional/moral e são muito mais profundamente 

informadas por ideias de performance, estilo e desejo” (BRUNSDON, 1997, p.85 apud FREIRE 

FILHO, 2006, p, 120).  

Ao longo dos anos 1990, o movimento de visibilidade de práticas e produtos associados ao 

“girl power” na mídia se intensificou a ponto de transformar a retórica da emancipação feminina 

em normativa, explica Sarah Banet-Weiser (2018). Mais do que uma tendência, tratava-se de uma 

cultura emergente, identificada por autoras como Rosalind Gill (2004), Angela McRobbie (2009) 

e Diane Negra e Yvonne Tasker (2007) como pós-feminismo. Em síntese, embora tenha sido 

operacionalizado de formas diversas ao longo do tempo, o conceito está relacionado a “um 

conjunto de ideologias, estratégias e práticas em torno de discursos feministas liberais, como 

liberdade, escolha e independência incorporado em um contexto mais amplo de mídia, 

merchandising e participação do consumidor” (BANET-WEISER, 2018, p. 153)44. Para a 

socióloga britânica Rosalind Gill (2007), o pós-feminismo pode ser traduzido como um tipo de 

sensibilidade que agrega temas interrelacionados, incluindo a ênfase na autodisciplina, 

monitoramento e vigilância de si, a valorização das escolhas individuais e empoderamento e a 

“transformação” (makeover) como um paradigma a ser seguido. Diferentemente do feminismo 

“ortodoxo” e sua crítica às condições estruturais da desigualdade entre os gêneros (KELAN, 2009), 

a sensibilidade pós-feminista é centrada na capacidade de ação no corpo feminino, tido como 

“espaço de liberação” (BANET-WEISER, 2018, p. 153). Representa, para seus críticos, o 

recrudescimento do ativismo político e uma rejeição ao feminismo (MCROBBIE, 2009) - ou, como 

aponta Gill, uma forma de articular, às vezes contraditória, discursos antifeministas e feministas, 

resultando em construções de gênero que apresentam as mulheres como sujeitos ativos, desejantes 

                                                
44 No original: “Postfeminism is a set of ideologies, strategies, and practices that marshal liberal feminist discourses 

such as freedom, choice, and independence, and incorporate them into a wide array of media, merchandising, and 

consumer participation”. 
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e empoderados e, simultaneamente, reinscrevem os corpos femininos como objetos sexuais (GILL, 

2007). 

Em análise sobre a presença do pós-feminismo em produtos culturais McRobbie (2009) 

classifica a protagonista do filme “Diário de Bridget Jones” (2001), como um exemplo de heroína 

pós-feminista clássica. Jones é independente, moderna e livre para flertar com parceiros em 

potencial e, ao mesmo tempo, se questiona o tempo todo sobre seu peso, se mostrando ansiosa para 

encontrar um marido. Reconhece a importância do movimento feminista e suas conquistas, mas 

comemora a liberdade que tem para escapar da “patrulha” promovida pelas ativistas tradicionais e 

admitir sem culpas a sua relação com a feminilidade. Nas palavras da autora, é como se a narrativa, 

repetida à exaustão em seriados como “Ally McBeal” e “Sex and the City”, levasse o feminismo 

em consideração para “implicitamente ou explicitamente perguntar: ‘e agora’?” (MCROBBIE, 

2009, p. 21).  

Ainda segundo McRobbie, o prefixo “pós” sugere que o pós-feminismo pode ser entendido 

como uma tentativa de substituir ou deslocar o feminismo como movimento político. Ao oferecer 

uma forma de engajamento com noções de empoderamento feminino que dispensam o feminismo 

- vale ressaltar novamente, reconhecendo sua relevância histórica, mas apontando que sua agenda 

política estaria “superada” - o pós-feminino recompensaria suas adeptas com o que a autora 

denomina de “novo contrato sexual” (MCROBBIE, 2009, p.57). Abandonar-se-ia a crítica ao 

patriarcado em troca de visibilidade no mercado de trabalho e na cultura do consumo, possibilitadas 

pela adoção de uma série de práticas simultaneamente “progressivas” e “tranquilizadoramente 

femininas” (idem). 

Para Freire Filho (2006), o pós-feminismo representaria, simultaneamente, uma forma de 

se apropriar e distorcer as bases das discussões propostas pela “segunda onda” feminista, 

considerada “desesperançada e repressora, interessada em submeter as mulheres a um conjunto 

limitado de comportamentos e crenças ‘politicamente corretas’, em que todos os aspectos da vida 

pessoal são rigidamente prescritos e policiados” (2006, p. 142). Em texto publicado em 2004, 

Jennifer Baumgardner e Amy Richards seguem direção semelhante ao argumento do autor sobre o 

patrulhamento ao defenderem um feminismo “feminino” (girlie) como alternativa para o 

engajamento das mulheres mais jovens em contraponto à associação entre feminilidade e 

subordinação masculina. Diferentemente das gerações mais antigas, essas novas feministas não 

encarariam a rejeição ao consumismo como uma pré-condição para salvaguardar sua atuação 
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política; segundo as autoras, que se autoproclamam representantes de uma “terceira onda”, o uso 

de batons e esmaltes ou a paixão por grupos vinculados ao “girl power” como as Spice Girls podem 

ser vistos como elementos importantes para a constituição de suas identidades feministas 

(BAUMGARDNER e RICHARDS, 2004).  

Alvo de extenso debate, o vínculo entre política e consumo no âmbito do feminismo não é 

bem visto por McRobbie. Segundo a autora, o pós-feminismo deve ser compreendido no contexto 

do neoliberalismo, no qual o consumidor-cidadão é continuamente incentivado através de termos 

“neutros” como “responsabilidade individual”, “escolha” e “empoderamento” a melhorar a si 

mesmo, encontrar oportunidades e soluções individuais para obstáculos estruturais (DUGGAN, 

2012). Em crítica contundente, a autora argumenta que, ao desencorajar a identificação com o 

feminismo radical, o pós-feminismo não apenas mitigaria novas formas de ativismo que poderiam 

surgir, mas reinstalaria novas hierarquias de gênero, retroalimentando o poder patriarcal 

(MCROBBIE, 2009, p. 47). Desta forma, os discursos de empoderamento do pós-feminismo teriam 

efeito diametralmente oposto à sua proposta, esvaziando a possibilidade de transformação efetiva 

na desigualdade de gêneros. Em termos práticos, o efeito do pós-feminismo seria desfazer o 

feminismo (idem). 

Contudo, voltando à popularidade do feminismo nas lojas de departamento na 

contemporaneidade, pode-se dizer que o movimento parece tudo, menos superado. Para além do 

consumo de itens com mensagens de empoderamento, o florescimento de diversas manifestações 

ativistas de cunho feminista em diferentes países e a presença constante de debates relacionados ao 

feminismo na mídia nos últimos anos parecem desmentir a previsão sombria de McRobbie. Seria 

natural, portanto, questionar se o termo pós-feminismo estaria ultrapassado como lente teórico-

metodológica para compreender as intercessões entre a cultura midiática e o feminismo nos dias 

correntes, o que foi feito por autoras como Catharine Lumby (2011) e Imelda Whelehan (2010). 

Para Keller e Ryan (2014), por exemplo, a insistência em utilizar o termo demonstraria o apego a 

uma retórica sobre as ameaças ao feminismo que não refletiria sua visibilidade na mídia 

internacional. A título de exemplo, as autoras resgatam textos midiáticos diversos, como o álbum 

“Beyoncé” (2013), a série de televisão “Girls”, exibida pela HBO, e o site “Rookkie”, voltado à 

produção independente e artística de adolescentes. Além disso, apontam, as discussões sobre 

gênero na mídia têm aparecido de forma integrada a demandas feministas, como o fim da cultura 

do estupro ou a ausência de personagens femininas fortes nos filmes. Diante de uma nova realidade, 
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portanto, caberia à teoria feminista buscar outras referências para compreender o panorama e as 

perspectivas do movimento. 

Em resposta às críticas ao pós-feminismo, Rosalind Gill apresenta uma visão mais matizada 

do conceito para defender a permanência de sua relevância. Em releituras do pós-feminismo 

publicadas em 2016 e 2017, a autora admite que o feminismo adquiriu uma visibilidade que não 

tinha quando o termo começou a ser discutido – nos países ocidentais, pontua, a maior parte dos 

debates está mais presente na mídia do que fora dela. Além de uma renovação do interesse 

midiático por histórias de cunho feminista, comentários e observações que seriam considerados 

tediosos ou desinteressantes há alguns anos são (por enquanto) novamente assunto de pauta. 

Contudo, a pesquisadora enxerga tal movimentação com cautela. Mais do que um indicativo de 

que a mídia finalmente estaria se tornando feminista, essa ascensão, em sua opinião, “é parte de 

um processo cíclico – e às vezes cínico”45 (GILL, 2016, p. 615). Para cada iniciativa ativista 

feminista, lembra Gill, surge outra relacionada à misoginia; cada “vitória” feminista é seguida por 

ondas de ódio e ameaças, cada manifestação de solidariedade compete com trollagens que buscam 

desestabilizar o movimento (idem, p. 613). Ou seja, um cenário condizente com as articulações de 

posições de sujeito sempre impermanentes e disputadas da modernidade tardia. 

Assim, Gill argumenta que determinar a morte do pós-feminismo em um panorama de 

disputas constantes soaria precipitado, sobretudo porque o feminismo se materializa no discurso 

midiático contemporâneo de formas diversas. Segundo a autora, é necessário fazer uma distinção 

entre o que pode ser classificado como feminismo corporativo/neoliberal (ROTTENBERG, 2014 

apud GILL, 2016) e “o feminismo ativista daquelas que estão protestando contra cortes de verba 

de serviços para as mulheres ou contra a deportação de imigrantes46” (GILL, 2016, p. 612). Este 

último, defende Gill, está distante das construções midiáticas dominantes sobre o feminismo, que 

enquadram o movimento como parte de uma identidade “jovem” e “na moda” (idem). 

Para embasar o argumento de que é necessário analisar que tipo de visibilidade do 

feminismo tem conquistado, a pesquisadora elenca uma série de acontecimentos, em sua visão, 

questionáveis. Por um lado, a popularidade de campanhas como “Bring back our girls” (“Tragam 

nossas meninas de volta”, em tradução livre), voltada ao resgate de meninas sequestradas pelo 

grupo terrorista Boko Haram na Nigéria, representaria um tipo de reivindicação “confortável” às 

                                                
45 No original “it is part of a cyclical—and sometimes cynical—process”. 
46 No original: “the activist feminism of those protesting budget cuts to women’s services or deportation of migrants” 
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audiências ocidentais/industrializadas, uma vez que projetaria a necessidade de um feminismo 

distante, que “salve” as mulheres do terceiro mundo. Por outro, a projeção de celebridades 

feministas muitas vezes é desproporcional ao seu envolvimento ou contribuição para o movimento. 

Embora ressalte que os discursos das celebridades podem ter impactos culturais profundos, Gill 

afirma que “reivindicar uma identidade feminista – sem especificar o que isso significa em termos 

de algum tipo de política – é problemático47” (GILLS, 2016, p. 619). Indo além, a autora lembra 

que a mídia tem a capacidade de ressignificar quase tudo como “feminista” - seja a decisão de uma 

celebridade mostrar ou não seu corpo, ou falar/esconder distúrbios alimentares, por exemplo. Esse 

tipo de leitura, para Gill, revela um feminismo “alegre”, certamente positivo, mas que “não 

representa necessariamente qualquer tipo de desafio às relações sociais existentes”48 (idem). Nas 

palavras da autora, o feminismo que se prolifera pelas capas de revista e bocas das celebridades 

não é apenas “menor”, mas também mais “leve”, pois independe da tomada de posição sobre 

qualquer tema, sem julgamentos49. Além disso, mantém o compromisso de não ser raivoso, 

“difícil” ou “sem humor” (idem), se posicionando mais uma vez contra a imagem da feminista 

“tradicional” das primeiras “ondas”. 

Em diálogo com a autora, Banet-Weiser qualifica o feminismo em circulação na mídia 

comercial como “feminismo popular” (2018, p. 154) e estabelece paralelos entre este e a noção de 

pós-feminismo. Embora se trate de manifestações (ou sensibilidades, para voltarmos ao termo de 

Gill) diferentes, existem elementos em comum, pontua a autora. Enquanto o pós-feminismo 

inviabilizaria o feminismo, o feminismo pop, segundo Banet-Weiser, constroi uma versão 

espetacularizada que, por isso mesmo, pode se tornar visível. Ao reconhecer a desigualdade de 

gêneros e a vulnerabilidade da mulher, o segundo oferece uma visão que problematiza algumas 

questões, “afastando-se do vago slogan ‘girl power’ do pós-feminismo” (idem)50. Entretanto, 

embora seja uma “correção necessária” ao otimismo do pós-feminismo, o feminismo pop apresenta 

medidas liberais como soluções para os problemas discutidos (idem). Há motivos de sobra, aponta 

Gill (2016), para que o feminismo liberal, ou corporativo, tenha grande visibilidade na mídia: junto 

com a promoção do amor próprio e a autoconfiança feminina como remédio para as desigualdades 

                                                
47 No original: “Claiming a feminist identity—without specifying what that means in terms of some kind of politics—

is problematic”. 
48 No original: “Yet in a way that does not necessarily pose any kind of challenge to existing social relations”. 
49 Embora não seja mencionado pela autora, é possível traçar um paralelo entre estas colocações e o trabalho de Gilles 

Lipovetsky sobre a valorização da leveza na sociedade contemporânea (LIPOVETSKY, 2016). 
50 No original: “shifting away from the vague“girl power” slogan of postfeminism.” 
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de gênero, abrem-se possibilidades para oferecer produtos direcionados a ajudar mulheres a 

desenvolverem tais “habilidades” na vida cotidiana, desde revistas femininas a aplicativos para 

celulares. 

A partir destas colocações, concordamos com Gill quando a autora propõe um “uso crítico” 

do termo pós-feminismo na contemporaneidade - o que se aplicaria, por exemplo, ao seu uso para 

análises de certos elementos que compõem o feminismo pop.  

 

Uma distinção crucial, aparentemente, precisa ser feita entre aqueles que 

veem o pós-feminismo em termos históricos ou epistemológicos e aqueles 

que usam a noção criticamente como termo analítico. Eu argumento (...) 

que a cultura midiática pós-feminista deve ser um objeto de análise, não 

uma posição ou uma perspectiva. (GILL, 2016, p. 621)51 

 

 Neste sentido, trata-se de um conceito potencialmente produtivo para pensar nas múltiplas 

formas pelas quais valores relacionados ao feminismo são apropriados, selecionados e envolvidos 

em diferentes contextos de formas complexas. Conforme Gill argumenta, tal qual o aumento de 

iniciativas ativistas anticapitalistas “não deve nos levar à falsa crença de que o capitalismo não 

existe mais, o aumento do ativismo feminista não significa que ideias pré-feministas, anti-

feministas e pós-feministas não estejam mais em circulação”52 (GILL, 2016, p. 622). Essas ideias, 

em diversas ocasiões, não apenas coexistem em um mesmo momento e espaço, mas aparecem 

combinadas de formas contraditórias e inesperadas.  

 Entender essa complexidade passa, inclusive, por analisar as representações do feminismo 

na mídia com um olhar que recuse a simples dualidade entre o que seria o ativismo “legítimo” e 

uma apropriação “sem conteúdo”, como critica Gill (idem). Desta forma, mesmo constatando que 

o discurso neoliberal é recorrente em algumas das manifestações mais populares do feminismo, 

bem como a redução de reivindicações do movimento a uma vaga noção de empoderamento 

feminino, defendemos que considerar tais aparições como necessariamente nocivas a priori seria 

precipitado. Dentre questões a se considerar, por exemplo, estão dinâmicas afetivas que podem 

mobilizar uma fã, por exemplo, a se engajar em manifestações consideradas mais “legítimas” 

                                                
51 No original: “A crucial distinction, it seems to me, needs to be made between those who see postfeminism in 

historical or epistemological terms and those who use the notion critically as analytical term. I argue that postfeminist 

media culture should be an object of analysis, not a position or a perspective”. 
52  No original: “Does not lead us to the false assumption that capitalism no longer exists, so too does increased feminist 

activism not mean that pre- feminist, anti-feminist, and postfeminist ideas are not still in circulation and with powerful 

force”. 
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justamente a partir do envolvimento gerado pelo consumo de produtos de entretenimento. A partir 

dessa ressalva, trabalharemos com a noção de pós-feminismo não necessariamente para pensar uma 

mídia pós-feminista, como sugere Gill, mas para construir uma reflexão crítica sobre produtos 

midiáticos que podem evocar a sensibilidade pós-feminista em alguns momentos e, em outros, 

acionar debates mais próximos ao feminismo “tradicional” ou “ortodoxo”. 

 Pode-se pensar, não sem um tanto de ironia, que se o feminismo trouxe contribuições para 

o descentramento da identidade, como acredita Hall, também paga seus tributos ao processo. A 

discussão sobre o que é o ou deveria ser o movimento se apresenta cada vez mais difusa em meio 

às formas diversas pelas quais é possível reivindicar uma identidade feminista. Ao disponibilizar 

produtos culturais e bens vinculados ao termo, a cultura de consumo oferece uma identidade social 

e ao mesmo tempo disputa a produção de sentidos em torno dessa identidade, bem como a 

articulação da categoria “feminista” como sujeito detentor de visibilidade e capacidade de ação. 

Além dos múltiplos atravessamentos envolvidos neste processo, há que se considerar o caráter 

sempre inacabado da formação desses sujeitos. Na próxima seção, analisaremos outra faceta do 

fenômeno que, nos parece, ocupa posição proeminente no quadro teórico que estamos construindo 

para analisar os processos de legitimação envolvendo celebridades, microcelebridades e o 

feminismo: uma mudança no fazer político a partir da valorização das experiências pessoais, um 

processo que ganha novas dimensões a partir da popularização de tecnologias digitais de 

comunicação. 

 

2.3 Mexeu com uma, mexeu com todas: a verdade no discurso da eu-pistemologia  

 

Como vimos, a valorização de novas identidades possíveis (e em processo permanente de 

construção) faz parte de um processo de articulação próprio da modernidade tardia. Além da 

ascensão dos estilos de vida, outra “solução” oferecida pela modernidade como elemento de 

organização social em substituição aos modos de ordenamento anteriores, para Giddens (2002), 

reside no paradigma da racionalidade científica. A tábua de salvação, afirma o autor, advém da 

confiança em sistemas de conhecimento capazes de permitir uma racionalização de si e do mundo 

ao seu redor. Posto como objeto de investigação permanente, o sujeito se torna seu próprio oráculo, 

buscando soluções capazes de minimizar os riscos de se viver em um terreno de experiências 

privadas e individuais. Entretanto, ao longo do século XX, transformações culturais como a 

supracitada ascensão de movimentos identitários ampliam o repertório desses sistemas de 
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conhecimento, trazendo para um primeiro plano a dimensão da experiência dos sujeitos. De 

maneira quase paradoxal, o século XXI testemunha a crise de instituições como a universidade, 

uma vez que o processo de produção de conhecimento científica até então legitimado passa a 

receber críticas tanto por suas falhas estruturais – como a influência do machismo e/ou do racismo 

– quanto pela incapacidade de fornecer respostas às angústias da população diante de desafios como 

doenças ou catástrofes naturais. Como resultado, o paradigma da racionalidade científica passa a 

disputar espaços nos “oráculos pessoais” com a produção de sentidos a partir das experiências e 

relações afetivas dos indivíduos. Neste tópico, desenvolveremos o argumento de que, associada a 

uma busca crescente pelo contato com pessoas “de verdade” em plataformas digitais, tal conjuntura 

favorece a legitimação dos discursos feministas propagados por indivíduos “comuns” no YouTube. 

Tomemos como exemplo o vídeo “MULHERES PODEM SER AMIGAS?”, uma 

colaboração entre as youtubers Maíra Medeiros e Louie Ponto para o canal da última, que leva seu 

nome. O tema da rivalidade feminina é abordado sempre a partir das experiências das duas 

youtubers, que relatam histórias sobre alertas recebidos desde a infância sobre a “ameaça” 

representada por outras mulheres para a manutenção do relacionamento com os homens. Além dos 

depoimentos sobre vivências, ambas fazem menções a contos de fada e produtos da cultura pop 

como o filme “Meninas Malvadas”, produção norte-americana em que duas adolescentes brigam 

pelo mesmo jovem e pelo posto de mais popular da turma. 

Medeiros e Ponto dizem ainda que foram valorizadas pelos homens em algum ponto de 

suas vidas por serem “diferentes de outras meninas”, o que reforçaria a rivalidade entre as mulheres. 

Nos comentários, pessoas que se identificam como mulheres dividem experiências semelhantes e 

mostram alívio pela “desconstrução” provocada pelo vídeo. “Mana, queria te dizer q vc [SIC] tá 

abrindo minha mente e tô compartilhando você pra minha famílias e amigos, reconsiderando muitas 

formas de pensar e agir”, elogia internauta identificada como Natalia N. Outra internauta, 

identificada como Camila Alexandrini, menciona frase de Simone de de Beauvoir: "O opressor não 

seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos" (1980, p. 82). 

A identificação gerada pelos discursos de Medeiros e Ponto retoma a discussão sobre o 

papel dos depoimentos pessoais na articulação de posições políticas, estratégia defendida pelo 

movimento feminista como forma de dar visibilidade a questões que permaneciam na esfera 

privada. Ao levantar questionamentos em torno da invenção da mulher enquanto um outro, fadado 

a ser sempre “menor” por conta de forças de opressão que reinventam, também, o sujeito masculino 
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em uma posição de autoridade, o movimento feminista assume lugar de protagonismo na 

articulação de novas posições de sujeito. O reconhecimento dessa subalternidade vem atrelado a 

uma descrença em sistemas políticos tradicionais, de modo geral dominados pelos homens (como 

permanecem, aliás, até hoje).  

Conforme discutimos anteriormente, não se trata de uma gramática exclusiva do 

movimento feminista, uma vez que outros movimentos sociais identitários também passaram a dar 

visibilidade a demandas, pautas e reivindicações até então excluídas das discussões políticas. De 

acordo com Nancy Fraser, além de contestar os limites entre as esferas políticas, econômicas e 

domésticas, esses movimentos “oferecem interpretações alternativas das suas necessidades 

enraizadas em cadeias alternativas de relações instrumentais” (FRASER, 1989, p. 171). Além 

disso, segundo a filósofa norte-americana, as interpretações de suas necessidades são articuladas 

por novos discursos públicos, em um gesto que contribui para modificar e/ou deslocar “elementos 

hegemônicos dos meios de interpretação e comunicação” (idem). Contudo, a própria Nancy Fraser 

afirma que o movimento feminista se configurou como o melhor exemplo de construção de contra-

públicos subalternos ao disseminar tais discursos em redes de distribuição alternativas como 

editoras, cadeias de distribuição de vídeos, conferências e centros de pesquisa. 

O destaque dado aos relatos individuais de mulheres em discursos públicos sobre o 

feminismo está relacionado à ideia de que experiência de uma mulher faz parte de um repertório 

coletivo de verdades sobre a posição de subordinação das mulheres. Assim, autobiografias, 

literatura confessional, grupos de apoio e outras formas culturais nas quais uma mulher revela 

aspectos da sua vida em que sofreu com o machismo se tornaram comuns. Ouvir a história de outra 

mulher levaria as mulheres a compartilharem suas experiências; da identificação e da compreensão, 

por vezes mútua, brotam processos de empoderamento, fortalecendo o próprio movimento 

feminista. Ou seja, uma dinâmica bastante próxima da cumplicidade estabelecida entre público e 

criadoras do vídeo sobre a rivalidade feminina. 

 A dimensão afetiva de tais relatos, crucial para o processo de identificação com a 

experiência alheia (e, no contexto do feminismo, coletiva) entretanto, nem sempre foi bem-vinda. 

Historicamente, o discurso feminista foi associado a rótulos pouco louváveis, como ideias de 

descontrole e agressividade (AHMED, 2004, 2013). Considerando que o “feminismo pop” 

encarnado pelas youtubers em questão é permeado justamente por essa gramática, cabe-se 

perguntar a partir de que configurações históricas, políticas e sociais torna-se possível uma 
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intensificação da produção, circulação e compartilhamento de relatos públicos associados ao 

feminismo, inclusive em esferas notadamente mercadológicas. Neste sentido, em conjunto com as 

questões relacionadas à identidade apresentadas até aqui, somam-se discussões sobre a construção 

social das emoções. 

O debate em torno da relação entre afeto, conhecimento e poder é bastante caro à teoria 

feminista e está presente em diversos trabalhos que questionam binarismos entre razão e emoção e 

a associação entre estas características e os gêneros (PEDWELL e WHITEHEAD, 2012)53. 

Presentes em toda a história do pensamento ocidental, a ênfase na racionalidade54 contribuiu para 

excluir as mulheres do campo de produção legítima de conhecimento e da participação política, 

esferas frequentemente relacionadas a uma suposta objetividade que escaparia ao corpo feminino 

(e, como lembram Pedwell e Whitehead, a outros sujeitos subalternos, frequentemente 

desqualificados por seu caráter “pouco racional”). O próprio conceito de racionalidade, explica 

Moira Gatens (1996), foi fundamentado em oposição a características relacionadas à feminilidade.  

Ao questionar tal paradigma, a teoria feminista passou a reivindicar o espaço do afeto 

enquanto lugar de produção política e epistemológica legítimo, além de destacar como diversas 

formas de opressão são construídas justamente em níveis afetivos (LORDE, 1984). Em análise 

sobre os movimentos de disciplinarização e supressão das dimensões afetivas para neutralizar 

possíveis conflitos relacionados à gênero, classe e raça, Megan Boler (1999) explica que a 

articulação coletiva de “políticas da emoção”, particularmente por meio de práticas de 

conscientização, foi fundamental para os movimentos de emancipação feminina dos anos 1970 e 

1980, marcados pelo desafio à "privatização e patologização das emoções” (BOLER, 1999, p. XI). 

A voz pessoal de cada mulher, pontua Cvetkovich (2012), se tornou parte importante da teoria 

                                                
53 Nesta direção, cabe ainda destacar que esse debate ocorre em meio a um fortalecimento do campo dos estudos sobre 

afeto (affect studies), campo de investigação que ganhou força a partir do fim da década de 1980 em áreas como 

sociologia, antropologia e comunicação, oferecendo um contraponto a abordagens até então majoritariamente 

patologizadas sobre as emoções. Em termos filosóficos, uma das primeiras - e possivelmente mais célebre - análise 

conceitual sobre o afeto foi realizada por Espinosa no século XVII. Em “Ética”, o filósofo descreve a relação entre o 

afeto e as forças que nos levam a agir de determinadas formas ou a nos manter estáticos: “por afeto, eu entendo as 

afeições do corpo pelas quais o poder do corpo de agir é aumentado ou diminuído, ajustado ou contido, e, ao mesmo 

tempo, as ideias sobre essas afeições” (ESPINOSA, 2007, p. 54). Materializado na forma de emoções e sentimentos, 

o afeto frequentemente é apontado como uma potência capaz tanto de produzir e manter hierarquias dominantes 

(PEDWELL e WHITEHEAD, 2012) como de alavancar iniciativas de resistência (PAPACHARISSI, 2014; AHMED, 

2013; GREGG e SEIGWORTH, 2010). 
54 Conforme lembra Papacharissi, a história do pensamento filosófico ocidental é atravessada pelo projeto de quebra 

do monopólio do conhecimento das igrejas e monarquias. Enfatizar a racionalidade como forma de iluminação 

verdadeira era uma estratégia em contraponto à manipulação das massas apoiada em "meios afetivos" por parte dessas 

instituições (PAPACHARISSI, 2014, p. 8). 
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feminista a partir das demandas do próprio movimento para que sua produção de conhecimento 

refletisse diferentes realidades e contextos, sempre locais e fragmentados.  

Mais recentemente, pesquisadoras como Sarah Ahmed (2004, 2013) têm se dedicado a 

discutir os atravessamentos entre emoções e diferentes configurações sociais. Ao explorar 

discursos em torno de sentimentos como medo, o nojo e a raiva, a autora ressalta as formas pelas 

quais diferentes instâncias de poder operam por meio dos afetos, moldando corpos individuais e 

coletivos55. As emoções, aponta Ahmed, são o que nos move, e este movimento é parte de um 

processo prévio de mediações. Assim, o corpo negro, historicamente constituído enquanto um 

corpo a ser temido, pode despertar uma série de sensações relacionadas ao medo que têm impactos 

diretos sobre suas formas de ser e estar no mundo. Já o discurso antirracista e o discurso feminista 

são frequentemente apontados como “raivosos”, o que justificaria a sua incapacidade de apresentar 

um julgamento correto sobre determinados contextos. Nas palavras da pesquisadora, “as ‘verdades 

deste mundo são dependentes das emoções”56 (AHMED, 2004, p. 170). 

As reivindicações do movimento feminista pela valorização das emoções ocupam lugar 

proeminente em uma gramática que Liesbet Van Zoonen (2012) definiu como eu-pistemologia27. 

Em oposição à noção de epistemologia, relacionada à busca pela verdade a partir do conhecimento 

científico, a eu-pistemologia responde a questões que afligem os sujeitos a partir do “eu” e da 

identidade. Segundo a autora, a eu-pistemologia foi constitutiva dos fazeres políticos do 

feminismo, direitos civis e movimentos gays – Van Zoonen ressalta especialmente a “segunda 

onda” do feminismo em particular, na qual “o pessoal não era apenas político; também era a 

‘verdade’” (destaque do autor) (VAN ZOONEN, 2012, p. 62).  Dialogando com Giddens, a autora 

localiza o fenômeno dentro de um quadro social amplo, pautado pelas inseguranças trazidas pela 

ruptura com as tradições pré-modernas. Embora a crença no progresso econômico e tecnológico 

seja uma solução para o gerenciamento da sobrevivência dentro de uma “sociedade do risco” 

(GIDDENS, 2002), novos problemas que emergiram a reboque do desenvolvimento, como o 

aquecimento global ou crises financeiras, expõem instituições que deveriam prover soluções. 

Governos e centros de pesquisas são obrigados a admitir que, para certas questões, como a pobreza, 

o terrorismo ou grandes epidemias, há mais perguntas que respostas. Já fragilizado em relação à 

                                                
55 Nesta mesma direção, Judith Butler (2006) destaca que determinados corpos são constituídos como mais ou menos 

descartáveis a partir de discursos hegemônicos governamentais e midiáticos. É o que ocorre, por exemplo, quando o 

discurso do medo é mobilizado para justificar os ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão após o atentado 

terrorista de 11 de setembro de 2001. 
56 No original: “the ‘truths’ of this world are dependent on emotions”. 
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diversidade de opções para a constituição impermanente de sua identidade, o sujeito 

contemporâneo deve lidar com os riscos de um futuro potencialmente catastrófico que não pode 

ser afastado de forma definitiva. A insegurança ontológica torna-se, também, epistemológica. 

Diante de tal situação, como o sujeito comum lida com tamanhas incertezas? Segundo Van 

Zoonen, a primeira atitude é a busca por algo ou alguém para culpar, o que contribui para a 

descrenças nas instituições. Se há cientistas que questionam a existência do aquecimento global, 

por exemplo, torna-se possível questionar todo o desenvolvimento de pesquisas anteriores que 

defendem o fenômeno e, por extensão, a própria ciência. Se todas as teorias econômicas não 

conseguem evitar distúrbios como a crise econômica global de 2008, desencadeada por uma crise 

imobiliária nos Estados Unidos, como confiar nos Estados? Em segundo lugar, aponta Van Zoonen, 

os indivíduos transformam “a si mesmos em fontes alternativas de conhecimento e compreensão30 

(VAN ZOONEN, 2012, p. 63, tradução nossa)31. Tal movimento estaria relacionado ao 

crescimento simultâneo da terapia, espiritualismo e mídias pessoais, dinâmica que se intensifica no 

mesmo período de ascensão dos movimentos identitários57 e que segue em expansão a partir das 

plataformas digitais. 

No terreno da política, a proliferação de políticos populistas, cuja retórica se baseia na 

imagem e na trajetória pessoal, pode compreendida como mais um sinal desse movimento. A 

recente popularização de notícias falsas, difundidas sobretudo por meio de sites de redes sociais, 

também seria um exemplo do descrédito das instâncias tradicionais. No caso das eleições 

presidenciais norte-americanas de 2016, os desmentidos da grande imprensa não foram suficientes 

para impedir a proliferação de boatos que podem ter atuado de modo decisivo para a eleição de 

Donald Trump ao cargo político mais influente do mundo. Ao longo dos primeiros anos de seu 

mandato, Trump atacou sistematicamente a imprensa e defendeu a existência de “fatos 

alternativos”, corroborando a sua capacidade de manipular as narrativas noticiosas de acordo com 

a própria visão e seus interesses. Apesar do surgimento de iniciativas especificamente voltadas à 

checagem de fatos, a situação se repetiu, entre outros países, no Brasil, onde estudos comprovaram 

a intensa circulação de notícias falsas relacionadas à eleição de Jair Bolsonaro à presidência 

(PASQUINI, 2018).  

                                                
57 Habitualmente interpretado como símbolo do neoliberalismo e do processo de individualização da sociedade, o 

incentivo à busca por formas de melhorar a si mesmo e se expressar já era considerado desde os anos 1970 como parte 

de uma cultura do narcisismo, lembra Van Zoonen (2012). A eleição da revista norte-americana Time de “você” como 

a personalidade do ano de 2006 representaria um triunfo ainda mais decisivo desse movimento. 
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A busca por respostas dentro de cada indivíduo, explica Van Zoonen, favorece novos 

modos de expressão. Neste sentido, a autora enxerga a consolidação de discursos subjetivos, 

autobiográficos e confessionais enquanto formas culturais a partir dos anos 1990 (DOVEY, 2000) 

como parte do fortalecimento da eu-pistemologia. Se no capítulo anterior enfatizamos a ascensão 

da “mídia em primeira pessoa” (DOVEY, 2000, p. 1) como parte da história da cultura das 

celebridades, agora dialogamos com Van Zoonen para apresentar outra faceta do fenômeno, 

atrelada à busca pela verdade no interior de cada um. Em consonância com Dovey (2000), a autora 

afirma que a demanda por determinados talk shows e os (então emergentes) reality shows está 

relacionada ao desejo de ver aspectos particulares e experiências íntimas dos indivíduos, revelando 

seu “verdadeiro eu”. Esse desejo de “autenticidade real” (grifo da autora), diz Van Zoonen, se 

estende de produtores de conteúdo a companhias, que devem criar produtos e experiências cada 

vez mais próximas da realidade. Em meio a essa abundância do “real”, cabe a cada indivíduo 

determinar, a partir de sua perspectiva subjetiva, o que é autêntico ou não (SIBILIA, 2008). 

Pode-se dizer que o desenvolvimento dos meios de comunicação e a crescente participação 

do “sujeito comum” no ambiente midiático são elementos centrais para o processo de elevação da 

eu-pistemologia à condição de ferramenta privilegiada nas narrativas culturais contemporâneas. 

Nesta direção, ainda que de maneira pontual, cabe destacar algumas conexões que podem ser 

traçadas entre o conceito e a perspectiva de autores que analisam especificamente o papel do 

testemunho enquanto forma cultural. Segundo Ellis, ao trazer esse tipo de discurso para a esfera 

doméstica em suas transmissões, sobretudo ao vivo, a televisão expandiu um processo já em curso 

a partir de outros meios, como o cinema e o rádio, tendo um papel definitivo para determinar o 

século XX como o “século da testemunha” (ELLIS, 2000: 32). Em diálogo com o autor, Peters 

(2001) destaca que o corpo é o “último refúgio da autenticidade em situações de dúvida estrutural” 

(PETERS, 2001, p. 717), motivo pelo qual é amplamente explorado pela mídia para legitimar 

“lacunas de veracidade” que se apresentam em determinadas situações58.  

Em análise sobre os efeitos do testemunho na literatura, Shoshana Felman (1992) destaca 

a prevalência do formato em todas as esferas, do direito à comunicação. A "era do testemunho" 

(FELMAN, 1992, p.5) tem origem no que a autora classifica de “crise da verdade” (idem) que 

acomete a sociedade após eventos históricos traumáticos do século XX, notadamente a Segunda 

                                                
58 Peters lembra ainda que a força moral e cultural do testemunho na contemporaneidade tem origem em uma extensa 

bagagem histórica, que inclui não apenas os relatos da Segunda Guerra, mas a valorização da testemunha no âmbito 

legal e na esfera religiosa - neste último caso, especialmente em relação aos discursos dos mártires.  
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Guerra Mundial. Diante da impossibilidade de saber exatamente o que ocorreu, o ato de ouvir os 

depoimentos dos sobreviventes do Holocausto e dos responsáveis pelas atrocidades cometidas nos 

conflitos não se resume a tentar esclarecer os fatos; antes, se constitui como a própria forma de nos 

relacionarmos com os traumas decorrentes. Entretanto, a autora destaca que caráter subjetivo e 

individual do testemunho impossibilita a sua conversão automática em verdade. Segundo Felman, 

o mais adequado seria considerar o testemunho como uma “prática discursiva”, ou um “ato 

discursivo performativo” (idem), oposto à teoria. Resgatando a noção de eu-pistemologia, pode-se 

dizer que, embora o testemunho seja sempre passível de questionamento por seu caráter subjetivo, 

tal prática se tornou a forma discursiva que caracteriza a contemporaneidade (FELMAN, 1992)59. 

Além da associação com a configuração de novas identidades e posições de sujeito e com 

a perspectiva histórica do trauma, a eu-pistemologia pode ser pensada enquanto elemento 

importante para a “estrutura de sentimento” (WILLIAMS, 1979) da contemporaneidade. Willams 

se refere ao termo para denominar a maneira pela qual a experiência de viver em um determinado 

lugar em um determinado período histórico é sentida pelos indivíduos. A ênfase no sentir é 

explicada pela tentativa de descrever algo “mais da ordem dos sentimentos do que dos 

pensamentos, um padrão de impulsos, repressões, timbres”60 (WILLIAMS, 1979, p. 159). Essa 

definição difusa, quase etérea, está relacionada ao caráter inovador da estrutura de sentimento: para 

o autor, trata-se de formas emergentes de estar no mundo, que ainda não foram institucionalizadas, 

mas que afetam diretamente nosso cotidiano e moldam nossas relações61.  

Williams estabelece uma diferença importante entre o que classificou como “características 

sociais” de um período histórico, ou seja, as formas pelas quais ideias e valores associados a certos 

grupos sociais dominantes são disseminados coletivamente, e estruturas de sentimento. Para o 

autor, a segunda expressão se refere às experiências vividas a partir dessas características, seja 

como assimilação, recusa ou enfrentamento; trata-se daquilo que existe apesar ou além das 

características sociais de um determinado tempo. Em análise sobre o conceito, Harding e Pribram 

(2004) destacam que seu desenvolvimento retrata uma tentativa do teórico inglês de reconciliar a 

                                                
59 Ainda em relação ao papel do testemunho na subjetividade contemporânea, destacamos o trabalho de Paulo Vaz 

(2014), sobre a substituição da confissão pelo testemunho nos discursos autobiográficos, não explorado ao longo do 

texto em virtude do recorte desta pesquisa. 
60 No original: “of feeling much more than thought / a pattern of impulses, restraints, tones”. 
61 Embora frequentemente mencionado por autores de diversos campos, o conceito de estrutura de sentimento foi 

criticado por autores como Sharratt (1989) por seu caráter excessivamente amplo e de difícil operacionalização. Outra 

limitação do conceito, apontam Harding e Pribram (2006), é a falta de um vínculo mais expressivo entre estruturas de 

sentimento e relações de poder.  
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noção de experiência, tradicionalmente vista como uma forma inferior de conhecimento, ao campo 

da teoria social e cultural – a própria a história dos Estudos Culturais, campo de investigação do 

qual Williams é considerado um dos fundadores, é atravessada pelo diálogo frequente com a teoria 

feminista que, como vimos, viria a defender o papel dos afetos na produção de conhecimento.  

 Ao articular a noção de eu-pistemologia com a de estrutura de sentimento, não pretendemos 

sugerir que a primeira seja uma estrutura em si mesma. Considerando as estruturas de sentimento 

enquanto “desdobramentos específicos de emoções em conjunturas históricas específicas com 

efeitos particulares” (HARDING e PRIBRAM, 2004, p. 870)62, nos interessa compreender de que 

formas as emoções associadas à eu-pistemologia (como a sensação de que a experiência pessoal 

soa mais “verdadeira” ou “autêntica” do que o conhecimento institucionalizado) tornam-se 

possíveis em determinados momentos. O campo de possibilidades, aqui, abrange não apenas o fato 

de que tais emoções sejam sentidas, mas tenham efeitos e sentidos visíveis. 

 Como Williams admite, capturar uma estrutura de sentimento é uma tarefa complexa. O 

autor defendia o desenvolvimento de uma teoria cultural que pudesse enxergar a arte e a mídia 

como portadores dessa espécie de atmosfera, ou sensibilidade. Transpondo o raciocínio para o 

nosso objeto de estudo, consideramos que as plataformas digitais, sobretudo à medida que integram 

cada vez mais o cotidiano dos indivíduos (reconhecendo sempre as desigualdades nesse acesso), 

se tornam espaços prolíficos para a expressão de novas formas de ser e estar no mundo. Ao tratar 

essas expressões enquanto “estruturas de sentimento” (e não como subjetividade, por exemplo), 

buscamos nos aproximar do campo da teoria dos afetos, privilegiando a construção de um olhar 

sobre os afetos mediados a partir das relações entre humanos e não-humanos em diferentes espaços, 

como o YouTube. 

Nesse contexto, a valorização do testemunho e das experiências pessoais, cuja trajetória se 

inicia muito antes da popularização da internet, é ressignificada. Por meio das mídias digitais, 

pontua Van Zoonen (2012), existe uma multiplicação não apenas de espaços nos quais os sujeitos 

podem manifestar suas próprias verdades, mas de modos pelos quais outros indivíduos podem 

estabelecer correlações entre suas experiências e aquelas que acessa na rede. A partir dessa 

ponderação, pode-se acrescentar que as plataformas têm uma relação íntima com esses modos de 

identificação, potencializando laços que vão atuar, por exemplo, para que a publicação de relatos 

                                                
62 No original: “structures of feeling as mediating concepts are specific deployments of emotion at specific historical 

junctures with particularized effects”. 
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pessoais atrelados ao feminismo seja legitimada enquanto ferramenta potente para a atuação 

política contemporânea.  

 

2.4 Reconfigurações do engajamento político em plataformas digitais 

 

 Logo nos primeiros segundos do vídeo “Piru grande, um relato”, publicado em novembro 

de 2018, Jout Jout anuncia “Eu não posso falar por todas as mulheres, mas as com quem eu 

conversei não gostam de piru grande”. A produção de 7m53s segue o roteiro de praticamente todos 

os vídeos publicados em seu canal: olhando diretamente para a câmera, a jovem conta histórias 

como quem conversa descompromissadamente com uma amiga. Na pauta do dia, a desconstrução 

do mito em torno da associação entre masculinidade e o tamanho do órgão sexual masculino e uma 

crítica à cultura do falocentrismo. Além de explicar que para muitas mulheres o sexo envolvendo 

um pênis considerado grande pode ser dolorido, a youtuber comenta sobre a “falta de esforço” 

durante a relação por parte dos homens, que creditam seu desempenho sexual exclusivamente ao 

pênis.  

 A defesa do prazer sexual feminino por si só já pode ser considerada enquanto um ato 

político. Contudo, esse viés se torna mais explícito à medida que o vídeo avança e a jovem afirma 

que é necessário ter uma relação mais saudável “com a xereca e com o piru”: “Ele tem que dar uma 

abaixada e a xereca tem que dar uma levantada”, resume. É a deixa para expor uma teoria sobre o 

que classifica como “caráter homoafetivo” da sociedade. “Os homens só admiram homens, só 

votam em homens, só contratam homens, só promovem homens, só conversam com homens”, 

explica. Para Jout Jout, uma das explicações estaria justamente na admiração masculina desde a 

infância pelo pênis: “Eles não acham que as mulheres são capazes”. A conexão com a psicanálise 

não é aprofundada pela youtuber, que mantém a argumentação centrada nas experiências próprias 

e de amigas. O vídeo termina com conselhos para os homens sobre como valorizar mais as mulheres 

do que os seus órgãos sexuais.  

 Além da mobilização de relatos privados publicamente, estratégia comumente utilizada por 

influenciadores digitais para a construção de laços com seu público, como vimos no capítulo 

anterior, a produção exemplifica outra característica frequente em discursos políticos que circulam 

pela rede: a intercessão com aspectos corriqueiros do dia-a-dia. Neste sentido, o termo “política do 

cotidiano”, utilizado por Boyte (2004), se adequa perfeitamente à lógica do canal de Jout Jout e 
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outras youtubers que analisamos neste trabalho. Nestes espaços, existe não apenas uma alternância 

entre vídeos de cunho mais explicitamente político e produções sobre temas diversos como pratos 

prediletos ou tarifas bancárias; um mesmo vídeo pode abordar um tema aparentemente mais leve e 

trazer discussões que acionam as reivindicações do movimento feminista da “segunda onda”, como 

é o caso do exemplo mencionado. A relação entre política e cotidiano certamente é muito anterior 

às mídias sociais, mas autores como Highfield (2016) argumentam que ela se intensifica a partir 

dessas plataformas, que permitem a circulação de conversas e formas de mobilização política mais 

informais. Embora seja mais fácil perceber essa circulação em plataformas como Facebook e 

Twitter, onde conversações sobre filhotes e recém-nascidos podem coexistir com discussões 

acaloradas sobre política em um mesmo feed, pode-se dizer que os canais analisados neste trabalho 

seguem uma lógica semelhante63. 

 Em direção similar, a noção de política participativa defendida por Kahne, Middaugh e 

Allen (2015) também compreende uma forma ampliada de entender a política, que vai desde o 

âmbito eleitoral até atividades realizadas por indivíduos ou grupos para influenciar a formação e a 

condução de uma agenda de temas de interesse público. Assim, diferentes formas de ativismo, 

atividades cívicas e políticas associadas a estilos de vida, como o veganismo e o boicote a empresas 

que realizam testes científicos em animais, integram o rol de ações políticas (ZUKIN ET AL, 

2006). Essa definição mais ampla, segundo os autores, é fundamental para que seja possível 

reconhecer as consequências políticas dos atravessamentos entre cultura e política. Além disso, é 

frutífera para reconhecer a interlocução entre processos de engajamento cívico e político que 

historicamente emergem ou são reconfiguradas a partir da adoção de novas tecnologias64. 

 Ao destacar a atuação de microcelebridades engajadas no espectro de práticas políticas em 

circulação nas plataformas digitais, concordamos com Highfield (2016) quando o autor afirma que 

a política cotidiana oferece espaços para o engajamento de sujeitos que não são necessariamente 

politizados, mas que podem participar e criar mobilizações relevantes politicamente a partir de 

interesses pessoais ou pontuais. Mais do que debater a efetividade ou o papel da internet para 

articular formas mais radicais de mobilização (TUFEKCI e WILSON, 2012) ou questionar a 

                                                
63 Uma análise mais detalhada sobre os canais em questão é apresentada no capítulo quatro. 
64 Segundo os autores, desde os discursos do presidente Franklin Roosevelt nas rádios durante a 2ª Guerra Mundial 

aos debates acirrados entre presidenciáveis na televisão, as tecnologias de informação e comunicação estão 

relacionadas a experiências diversas de participação política e cidadania. Neste cenário, as políticas participativas 

emergem a partir da migração de atividades políticas “tradicionais” para os ambientes on-line e de um 

reposicionamento de práticas culturais associadas às tecnologias de informação e comunicação digitais. 
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descentralização dos movimentos políticos em rede (CASTELLS, 2015) como marca do 

individualismo contemporâneo, debates certamente relevantes e inacabados, nos interessa 

enquadrar a emergência de microcelebridades ativistas como parte de um movimento de 

reconfiguração de sentidos em torno do ativismo que ocorre em meio a “formações políticas do 

afeto” facilitadas pelas mídias digitais (PAPACHARISSI, 2015, p 3). 

 Em diálogo com o trabalho de Grusin (2010) sobre a medialidade dos meios, Papacharissi 

argumenta que as mídias digitais não são apenas um convite e um meio para a transmissão de 

afetos, mas atuam ativamente em sua construção a partir de mecanismos de “loops de feedback 

afetivo” (2015, p. 24). Esse funcionamento é visível, por exemplo, nas recompensas obtidas por 

um jogador ao se comportar de determinadas formas em um game ou quando postagens recebem 

maior visibilidade de acordo com o grau de interação de um indivíduo com os contatos de sua rede, 

como ocorre no Facebook. De acordo com a autora, tais mecanismos “reproduzem padrões afetivos 

de relacionamento com os outros” (p. 15) que se reproduzirão como afeto. Ao destacar a integração 

entre as experiências afetivas e as práticas, hábitos e rituais que se desenvolvem por meio das 

mídias, Papacharissi pontua que seus elementos computacionais, assim como ocorre com 

propriedades táteis e óticas, contribuem para o desenvolvimento de formas particulares de afetos. 

A autora recorre à metáfora do terceiro espaço, amplamente utilizada em outros contextos 

por autores como Bhabha (1998)65, para denominar os pontos de encontro informais distantes da 

casa e do trabalho, formados a partir das redes digitais e sustentados principalmente a partir das 

conversações. Trata-se de um espaço marcado fundamentalmente pelo hibridismo, no qual as 

fronteiras entre público, privado, consumo, cidadania, individualidade e coletividade são 

constantemente borradas em narrativas que integram o projeto autorreflexivo de construção de 

identidade dos indivíduos (GIDDENS, 2002). Desta forma, pode-se dizer que afetos que se 

desenvolvem a partir dos hábitos e rituais adquiridos nos usos de cada plataforma (e que sustentam, 

por exemplo, determinadas normas de conduta e práticas culturais características), bem com as 

formas de interagir com humanos e não-humanos nestes ambientes híbridos podem ser elementos 

importantes nas escolhas que cada um fará na elaboração (sempre provisória) de sua identidade.  

A falta de clareza entre esferas anteriormente mais bem delimitadas (embora tais dualismos 

também sejam, em certa medida, idealizados) não pode ser considerada como característica 

                                                
65 O termo é caro aos estudos pós-coloniais, denomimando espaços (físicos ou não) nos quais se torna possível 

compreender a existência de hibridismos e negociações de significados culturais para além dos discursos colonizadores 

hegemônicos (BHABHA, 1998).  
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exclusiva das mídias digitais, uma vez que tem origem em processos sociais mais amplos, como 

alguns mencionados até aqui. Entretanto, prossegue Papacharissi, plataformas digitais merecem 

destaque nesta análise por construir “avenidas híbridas” (PAPACHARISSI, 2015, p. 23) para a 

participação de pessoas que muitas vezes se desconectaram da percepção de que estão sendo 

levadas em consideração (COLEMAN, 2013). A convergência de atividades econômicas, sociais, 

políticas e culturais nestes espaços frequentemente origina formas de expressão política “alinhadas 

com repertórios individuais de autoexpressão, políticas de estilo de vida e reinterpretações pessoais 

da política” (PAPACHARISSI, 2014, p. 23)66. Neste sentido, ações simples como compartilhar um 

vídeo no YouTube ou se apropriar de um meme para a construção de discursos na rede podem ser 

considerados indicativos de participação cívica e engajamento (idem). Trata-se de um quadro 

especialmente sensível diante de um contexto no qual os indivíduos, particularmente jovens, se 

vêem desiludidos em relação a formas de participação política tradicional (CANCLINI, 2010), 

buscando formas mais acessíveis ou informais de se engajar politicamente (DELGADO e 

STAPLES 2007). 

Ainda segundo Papacharissi, ao disponibilizar “contextos performativos” (2015, p. 10) para 

a reprodução das normas sociais, as mídias sociais convocam os indivíduos a participar das 

conversações endossando essas normas ou construindo questionamentos a partir de performances 

políticas de caráter pessoal. De acordo com a autora, a possibilidade de construir e compartilhar 

narrativas alternativas, pautadas pela ideia do “e se?”, potencializa a imaginação, sobretudo à 

medida que a tecnologia se populariza e passa a integrar o cotidiano dos indivíduos. Essa 

articulação individual e coletiva da imaginação tem papel importante nas construções identitárias 

com as quais nos apresentamos na rede. Tal qual explicam Pereira de Sá e Polivanov (2012), uma 

das principais características das plataformas digitais é a possibilidade de refletir continuamente 

sobre as informações compartilhadas na rede - que incluem conteúdos postados, “likes” em posts 

de amigos ou “favoritar” um vídeo, por exemplo.  

Trata-se de decisões que impactam na forma como percebemos nossa própria identidade e 

escolhemos como apresentá-la ao mundo, em um gerenciamento de impressões (GOFFMAN, 

1975) que ganha ainda mais relevância à medida que substitui o contato físico nas plataformas 

digitais. Desta forma, ao possibilitar a autoexpressão e a conexão com outros indivíduos, esses 

                                                
66  No original: “repertoires of self-expression, lifestyle politics, and personal reinterpretations of the political”. 

 



 
 
 

98 
 

espaços constroem fluxos afetivos (DEAN, 2010) capazes de perdurar mesmo quando 

determinados conteúdos ou links são retirados da rede (PAPACHARISSI, 2014). Isso porque, além 

de possibilitar a construção de redes, plataformas digitais facilitam sua permanência – como lembra 

Recuero (2009, 2012), uma vez que um ator se conecta a outro, como ocorre quando aceitamos um 

pedido de “amizade” no Facebook, por exemplo, o próprio sistema se encarrega de manter a 

conexão, que só será desfeita caso um dos membros decida agir para desfazê-la. Como tais 

conexões podem ser (e frequentemente são) acionadas caso seja necessário mobilizar um grupo, 

somos convocados de forma recorrente a transformar uma relação social em política e vice-e-versa 

(KAHNE, MIDDAUGH e ALLEN, 2015).  

Essa negociação não abrange apenas os aspirantes a microcelebridades e sua capacidade de 

mobilização política, mas também aqueles que pretendem se manter como indivíduos “comuns” 

na rede. É o que ocorre, por exemplo, na disseminação de relatos de jovens imigrantes nas redes 

investigada por Zimmerman (2012). Segundo a autora, a circulação dessas mensagens caracteriza 

um “storytelling participativo” (2012, p. 39), processo no qual o público acompanha o processo de 

elaboração contínua de autodefinição de um indivíduo à medida que novos relatos são divulgados. 

Justamente por conta dessa percepção, tais relatos são compreendidos como mais espontâneos do 

que os de movimentos sociais organizados67. Nesse contexto, além de contribuir para o 

engajamento de seus fãs, discursos como os de Jout Jout podem dar origem a movimentos 

imprevisíveis, uma vez que a comunicação nas plataformas digitais é caracterizada pela 

coexistência de diferentes grupos culturais que podem, em determinado momento, se mobilizar 

para fins políticos a partir arranjos filosóficos ou ideológicos diversos (KAHNE, MIDDAUGH e 

ALLEN, 2015). 

 Entre muitos exemplos das possibilidades de atuação política dentro desta percepção mais 

ampliada do termo a partir das práticas culturais desenvolvidas em plataformas digitais, 

mencionamos a comoção causada pelo videoclipe “Indestrutível”, lançado pela drag queen 

brasileira Pabllo Vittar em 10 de abril de 2018. Com caráter explicitamente autobiográfico, a 

produção mostra diversos momentos nos quais Pablo, um homem gay, sofreu homofobia ao longo 

da vida, sobretudo no âmbito escolar. A capacidade de superar as dificuldades é exaltada a partir 

da figura da drag queen que Pablo carrega dentro de si e que tempos mais tarde será ovacionada no 

palco. Já “montada”, a figura glamourosa de Pabllo Vittar é a ilustração perfeita para a letra da 

                                                
67 A relação entre construções identitárias na internet e a noção de autenticidade é retomada no capítulo 4. 
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canção, que apresenta trechos como “Tudo vai ficar bem/E as minhas lágrimas vão secar/Tudo vai 

ficar bem/E essas feridas vão se curar” e “Se recebo dor, te devolvo amor/E quanto mais dor recebo/ 

Mais percebo que sou/Indestrutível”. 

 Até dezembro de 2018, a página oficial do videoclipe no YouTube recebeu cerca de 16,3 

milhões de visualizações. Entre os mais de 36.000 vídeos relacionados à produção que apareciam 

no portal de vídeos após uma busca com as palavras-chave “indestrutível” e “Pabllo Vittar” no 

período, destacavam-se, além dos tradicionais covers, videoclipes alternativos realizados por fãs e, 

sobretudo, os vídeos de “reação”. Já consagrado dentro do YouTube, este formato mostra, 

supostamente em tempo real, as impressões de youtubers após o primeiro contato com filmes, 

músicas, jogos etc., geralmente, por meio de vídeos disponíveis na própria plataforma. No caso de 

“Indestrutível”, os thumbnails68 escolhidos pelos próprios autores dos vídeos para ilustrar as 

“reações” invariavelmente exibem rostos consternados; muitos destacam as lágrimas como prova 

das emoções despertadas pelo videoclipe. 

 Foi o caso da youtuber Mandy Candy, que publicou no dia 11 de abril o vídeo “CHOREI E 

DESABAFEI REAGINDO A INDESTRUTÍVEL DA PABLLO VITTAR”. Diferentemente das 

demais produções do canal, que começam com uma apresentação de Mandy e de sua proposta, 

seguidos de pedidos de “curtidas” e seguidores, o vídeo apresenta a protagonista aos prantos, se 

dizendo em estado de choque após assistir ao videoclipe. Ao longo da produção, Mandy, conhecida 

por narrar suas vivências enquanto mulher trans, explica que viu sua própria história, marcada por 

episódios de bullying, refletida na narrativa. A youtuber lembra uma tentativa de suicídio, já 

relatada em outro vídeo no canal, e se diz feliz por espalhar a mensagem de Pabllo, que considera 

uma inspiração. Além de relatar suas memórias, Mandy lê notícias sobre crimes de homofobia 

praticados por crianças e adolescentes divulgados pela própria Pabllo em seu canal no Twitter e 

reforça a campanha da cantora para arrecadação de fundos à ONG Casa 1, responsável pelo 

acolhimento de crianças e adolescentes LGBT. Ainda durante o vídeo, a youtuber justifica a 

decisão de mostrar suas reações ao videoclipe: “Eu luto mesmo pela causa”. 

 Independentemente de possíveis consequências políticas a longo prazo da narrativa 

encenada por Pabllo Vittar e posteriormente apropriada por Mandy Candy (e tantos outros 

youtubers), parece difícil deixar de reconhecer a existência de um tipo de engajamento político 

                                                
68 Em plataformas digitais, a palavra, que não tem tradução para o português, denomina imagens em miniatura, como 

as que são exibidas nos resultados de busca ou nas listas de vídeos de um canal no YouTube.  
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envolvido na busca por visibilidade para tais discursos. Buscar esse lugar de fala em meio à 

produção de sentidos sobre determinado produto cultural (neste caso, um videoclipe), 

evidentemente, não é um movimento inédito, tampouco recente. Entretanto, conforme lembram 

Kahne, Middaugh e Allen (2015), as características das tecnologias em rede facilitam a emergência 

de domínios mais participativos, favorecendo a visibilidade de estilos de vida e formas de 

expressão política (BENNETT, 2012, DALTON 2008).  

Neste sentido, compreender a política de forma mais ampla ajudaria a identificar de que 

forma e a partir de que momento indivíduos ou grupos buscam dar visibilidade a temas que 

consideram como de interesse público, bem como exercer algum tipo de poder dentro dessa cadeia 

de sentidos. De volta ao nosso exemplo, o compartilhamento e a apropriação de “Indestrutível” em 

plataformas digitais para a construção de narrativas individuais se configuram enquanto gestos de 

disputa de produção de sentidos sobre sujeitos marginalizados capazes de reforçar a articulação 

entre uma narrativa individual (a história de Pabllo Vittar) e demandas coletivas de determinados 

grupos (fim da homofobia). No próximo tópico, retomaremos a teoria feminista para discutir como 

essas reconfigurações do fazer político nas plataformas digitais também se relacionam com o 

histórico do movimento feminista e complexificam suas possibilidades de atuação. 

 

2.5 Cidadania cultural e atuação política na cultura do quarto 

 

Além de um sentimento de desilusão com a política, conforme apontado anteriormente, o 

próprio conceito “tradicional” de ativismo é historicamente pautado por processos de exclusão, 

privilegiando a experiência de homens brancos de classe média (KELLER, 2013). Com um campo 

de possibilidades mais limitado devido a fatores como violência e racismo, a trajetória dos 

movimentos feminista e negro é marcada por formas de resistência e participação política que 

“podem não parecer exatamente como uma marcha de protesto ou a greve” (MARWICK, 2017, 

online). Nesse contexto, as mídias digitais emergem como um espaço no qual estes e outros grupos 

vão construir formas de articulação política que dão continuidade a lutas anteriores, disputando 

espaço de visibilidade a partir de estratégias que continuam a desafiar o próprio conceito de 

ativismo. Considerando o panorama apresentado nos últimos tópicos, trata-se de manifestações que 

não se restringem a determinadas “minorias”, mas integram a gramática de práticas culturais 

associadas à circulação de discursos políticos nestas plataformas. Entretanto, compreender, por 
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exemplo, a atuação das youtubers analisadas como parte de uma trajetória mais ampla de 

reivindicações feministas a partir de práticas associadas ao lazer ou a formas mais livres de 

engajamento, por um lado, visa reconhecer um processo em curso anteriormente à internet, crucial 

inclusive para a legitimação da atuação dessas microcelebridades; por outro, destaca a articulação 

entre movimentos sociais e tecnologias na propagação de determinadas formas de engajamento que 

ganham proeminência a partir da popularização da internet. 

Em sua tese sobre blogueiras adolescentes feministas, Jeosallyn Keller (2013) argumenta 

que as identidades de garotas ativistas são compostas por formas de atuação vastas, que escapam 

às definições tradicionais de ativismo ou cidadania e incluem práticas culturais utilizadas por 

grupos historicamente marginalizados. Relacionado a ações para a melhora de determinados 

aspectos da sociedade através de estratégias de intervenção política (KLAR e KASSER, 2009), o 

conceito usual de ativismo não dialoga, para a autora, com indivíduos cujo poder de agência é 

constantemente negado ou questionado, como as jovens blogueiras que analisa. Para construir seu 

argumento, Keller recorre a autores como Inglehart et al (2003), que diferenciam formas de 

ativismo mais convencionais, como participação em eleições e partidos políticos, do “ativismo 

cívico”, representado pela participação em organizações voluntárias, associações comunitárias e 

movimentos sociais, e do “ativismo de protesto”, baseado principalmente na participação em 

atividades como boicotes e petições (KELLER, 2013, p. 102). Trata-se de categorias utilizadas 

predominantemente por estudos europeus e norte-americanos sobre ativismo e que, segundo as 

autoras, oferecem um escopo limitado sobre as possibilidades de atuação política, levando à falsa 

conclusão de que mulheres participam menos do que os homens de movimentos ativistas. Em 

contrapartida, uma concepção mais ampla de ativismo contribui para compreender melhor como 

mulheres, sobretudo negras, jovens, pobres e não-ocidentais, têm participado destes movimentos 

(TAFT, 2011). Para Keller, um “modelo feminista de cidadania” inclui a percepção de que as 

mulheres podem agir de formas múltiplas, transitando entre as esferas do público e do privado 

(KELLER, 2013, p. 312) e participando muitas vezes de “políticas informais” (LISTER, 1997). 

No campo da teoria feminista e dos estudos culturais, uma contribuição seminal nessa 

direção foi empreendida por Angela McRobbie e Jenny Garber ainda na década de 1970. Até aquele 

momento, diversos trabalhos publicados por autores vinculados aos estudos culturais já vinham 

analisando de modo consistente subculturas juvenis fortemente atreladas ao consumo enquanto 

espaços para a construção de formas alternativas de resistência (HEBDIGE, 1979; JEFFERSON e 
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HALL, 1977) e ativismo que conjugavam as esferas cultural e política (HARRIS, 2008). 

Entretanto, segundo a crítica das autoras, estas pesquisas pecaram ao não levar em consideração as 

hierarquias de gênero em torno das subculturas, ignorando questões como sexismo e violência 

envolvidos nas relações entre os participantes (MCROBBIE e GARBER, 1977, 1979). Fatores 

econômicos, como o aumento desigual de renda no pós-guerra (e, concomitantemente, as 

desigualdades no acesso a bens de consumo e espaços de lazer) e sociais, relacionados às 

expectativas em torno do cuidado que deveriam ter, evitando sair à noite para manter a segurança 

e a boa reputação, incentivavam o consumo das jovens em espaços privados, como a própria casa 

ou a casa de amigas – portanto, menos visíveis diante de subculturas juvenis caracterizadas pelas 

manifestações em espaços públicos. Considerando tais diferenças, McRobbie e Garber defendem 

que os Estudos Culturais deveriam tratar com a mesma seriedade as práticas culturais que ocorrem 

no seio da “cultura do quarto”, composta por atividades diversas como "experiências com 

maquiagem, ouvir gravações, ler revistas, avaliar namorados, conversar [e] ficar à toa"69 (idem, p. 

213). As autoras apontam a subcultura teenybopper, que girava em torno das aparições de ídolos 

pop em revistas, rádio e televisão, como exemplo de prática desdenhada pela academia por seu 

caráter supostamente menos criativo, ignorando seu potencial subversivo e imaginativo.  

Mais de 30 anos depois, Burgess e Green retomam o trabalho das autoras e a expressão 

“cultura do quarto” para lembrar que “brincadeira produtiva, consumo de mídia e desempenho 

cultural são parte constante do repertório desses espaços semiprivados de participação cultural 

(BURGESS e GREEN, 2009, p. 48). Desta forma, localizam a produção e a circulação de vídeos 

no YouTube como uma espécie de continuação de práticas da cultura vernacular que incluem 

atividades relacionadas à trajetória de produções culturais femininas nesses ambientes. A cultura 

da webcam, lembram os autores, nasceu associada às “culturas on-line de mulheres e garotas” e 

teve “um histórico significativo antes do YouTube” (idem). 

Nessa direção, tal qual Keller, que localiza a produção das blogueiras que analisa dentro de 

uma histórico mais amplo de práticas feministas empreendidas por jovens, consideramos o trabalho 

das youtubers que investigamos como parte de um processo de “cidadania cultural” (KLAUS e 

LUNENBORG, 2012) de mulheres. Amplamente utilizado por trabalhos contemporâneos 

vinculados aos estudos culturais, o termo é definido por Elisabeth Klaus e Margreth Lunenborg 

                                                
69 No original: ‘"experimenting with make-up, listening to records, reading the mags, sizing up the boyfriends, chatting, 

[and] jiving". 
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como um guarda-chuva para as práticas culturais que permitem a participação e a voz ativa na 

sociedade. A mídia, apontam as pesquisadoras, tem um papel crucial na produção destas práticas 

por sua atuação nos processos de articulação de identidades individuais e coletivas (idem). A partir 

das plataformas digitais, práticas anteriormente efêmeras de cidadania cultural ganham maior 

visibilidade e potencial para a formação de comunidades (BURGESS, FOTH e KLAEBE, 2006).  

Plataformas digitais também são apontadas enquanto elementos centrais para a articulação 

do que algumas pesquisadoras, como Piano (2002) e Garrison (2000) e a própria Keller classificam 

como “terceira onda” do feminismo70. Conforme pontua Garrison, tais tecnologias trouxeram 

consigo recursos para que mulheres pudessem obter informações sobre outras mulheres, 

desenvolvessem consciência política e encontrassem legitimidade para as suas queixas, oferecendo 

oportunidades significativamente maiores para a produção midiática de garotas e mulheres 

(KELLER, 2014). Dentre inúmeros exemplos desse fenômeno, extensamente analisado por autoras 

como Carrie Rentschler (2014) e Leslie Shade (2002), podemos mencionar as campanhas 

brasileiras #ChegadeFiu-Fiu, que culminou com um movimento contra o assédio em espaços 

públicos (THINK OLGA, on-line) e #MeuPrimeiroAssédio, na qual mulheres compartilharam 

relatos sobre histórias de assédio sexual sofridas na infância e na adolescência a partir da descoberta 

de tweets assediando uma participante mirim do programa de TV “Master Chef Kids”. 

Trata-se de manifestações que ecoam o caráter descentralizado de mobilizações sociais 

hodiernas e que, no âmbito do feminismo, demandam um entendimento mais fluido do movimento 

e a utilização de termos como “fazer feminismo cotidiano” (NAPLES, 2005) ou “feminismo em 

construção” (doing feminism) (PIEPMEIER, 2009). No dia-a-dia, e em relações estabelecidas a 

partir da produção midiática de caráter feminista, jovens e mulheres passam a se reconhecer em 

identidades feministas (PAYNE, 2012, KELLER, 2013). Refletem, assim, a “desordem” 

(HEYWOOD e DRAKE, 1997) do feminismo contemporâneo, pautado pelos atravessamentos 

entre políticas de coalizão sempre em movimento, identidades multifacetadas e práticas divertidas 

de resistência e ativismo (KELLER, 2013). De dentro de seus quartos, jovens mulheres que 

produziam zines e outras mídias alternativas com tesoura e cola na década de 1990 hoje utilizam 

                                                
70 Conforme mencionado anteriormente, algumas autoras defendem a existência de uma “quarta onda” motivada 

pelas mobilizações nas plataformas digitais.  
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seus laptops para a criação de fanfics71 e blogs, reinventando o próprio feminismo neste processo 

(MARWICK, 2017).  

Evidentemente, nem toda mídia produzida por mulheres será necessariamente feminista, ou 

seja, abordará “a politização da cultura em resistência à opressão patriarcal” (MITCHELL, 1998, 

p. 75), desafiando desigualdades relacionadas aos gêneros, raças e classes sociais (KELLER, 

2013). Ao mesmo tempo, como mostra o estudo de Keller, identidades feministas também são 

forjadas durante o processo de produção midiática, facilitado pelas tecnologias digitais. É o que 

parece ter acontecido com Jout Jout, que mencionou em entrevistas o fato de não se enxergar como 

feminista antes que seus vídeos fossem reconhecidos como tal – posteriormente, a jovem passou a 

produzir conteúdos diretamente vinculados ao tema72. Ao reimaginar e rearticular suas identidades 

por meio de práticas de autoexpressão na internet, jovens como ela reafirmam o potencial da rede 

para explorar questões de gênero e sexualidade (BANNET-WISER,2011). Com base em formas 

de envolvimento mais informais com a política, em muitos casos o ativismo torna-se parte 

importante dessas “identidades em ação” (WEBER e MITCHELL, 2008), integrando o projeto 

moderno de permanente construção e atualização do self (GIDDENS, 2002). Entretanto, há 

diferenças consideráveis entre jovens que se dedicam a organizar campanhas ou publicações de 

cunho feminista (ou que adquirem esses contornos posteriormente) e microcelebridades como a 

própria Jout Jout. Em um contexto marcado pela profissionalização de influenciadores digitais, 

conforme discutimos no capítulo anterior, como compreender a atuação feminista (e ativista) 

enquanto parte de um projeto bem definido de elaboração de uma marca pessoal (MARWICK, 

2013)?  

De modo geral, pesquisas recentes envolvendo feminismo e plataformas digitais utilizam 

exemplos relacionados a mobilizações ou projetos independentes feministas para apontar 

reconfigurações nas formas de atuação política do movimento (KELLER, 2013; RETALLACK et 

al., 2016; RENTSCHLER, 2014). Frequentemente, a conexão entre o feminismo e as celebridades 

é apontada como o outro lado dessas reconfigurações, em um contraponto que tende a estabelecer 

                                                
71 O termo fanfic é popularmente utilizado no âmbito da cultura de fãs e se refere a uma abreviação da expressão 

inglesa fanfiction, ou “ficção de fã” em tradução livre. Trata-se de histórias ficcionais originais criadas a partir de 

personagens e enredos de produtos midiáticos ou celebridades. 
72 Em entrevista ao canal Delas Ig em 2016, Jout Jout afirma que “eu não queria levantar a bandeira de feminista 

porque eu não entendia o que era ser feminista, mas tudo que eu dizia batia com feminismo. Fui lendo, me informando 

e percebi que eu era feminista” (SANT´ANA, 2016, on-line). 
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uma dualidade entre o “novo” feminismo engajado das redes (quase sempre apresentado como 

mais “autêntico”), e o “feminismo pop”, profundamente conectado às demandas do neoliberalismo. 

Tal repertório parece insuficiente para abranger a atuação de microcelebridades ativistas, que quase 

sempre transitam entre as duas esferas. 

Em análise sobre produções amadoras de adolescentes no YouTube, Banet-Wiser (2011) 

argumenta que a plataforma incentiva um tipo de exposição pautada pela cultura comercial e, 

portanto, cada vez mais normativa no contexto do neoliberalismo econômico. Ao dispor de uma 

série de elementos para dar visibilidade à percepção da audiência, como número de visualizações 

de um vídeo, os botões “gostei” e “não gostei” e o espaço para comentários, o portal oferece suporte 

material para o julgamento das identidades femininas ali dispostas, o que tende a favorecer 

representações hegemônicas. Por hegemônicas, leia-se identidades legitimadas pela sensibilidade 

pós-feminista, que, como vimos, é pautada pelas noções de empoderamento, liberdade, igualdade, 

empreendedorismo e consumo – também muito presentes nos ideais que moldam o espaço 

discursivo e ideológico da internet (idem). Desta forma, o convite à transmissão de si mesmo 

apresentado pelo YouTube, para a autora, convoca a um tipo de prática “que situa garotas e 

mulheres jovens de maneira cada vez mais segura nas normas e valores da cultura hegemônica de 

consumo de gênero” (2011, p. 12)73. Afinal, conclui, “se a autopromoção é parte do ‘projeto do 

self’, então o cerne conceitual desse projeto é o feedback: avaliar ou comentar as auto-revelações 

dos outros ‘capacita’ a pessoa como consumidor-produtor de conteúdo, mas também reproduz 

identidades e relações normativas (idem, p.21)74. 

Além de criticar o uso massivo de referências à cultura do consumo nos vídeos de 

adolescentes na plataforma, como princesas da Disney, bonecas da Barbie ou cantoras pop 

(deixando de lado as múltiplas apropriações possíveis de tais símbolos), Banet-Weiser relaciona a 

construção das marcas pessoais pelas jovens que analisa a formas de objetificação do corpo 

feminino. Ao se transformar em produto para o consumo alheio nestes espaços em troca da fama, 

aponta a autora, jovens e mulheres tenderiam a se apresentar da forma mais “vendável”, 

representando a si mesmas com doses de hipersexualização, favorecendo determinadas formas de 

beleza e apresentando “performances estilizadas de heterossexualidade” (BANET-WEISER, 2011, 

                                                
73 No original: “that situates girls and young women ever more securely into the norms and values of hegemonic 

gendered consumer culture”. 
74  No original: “if self-branding is part of a “project of the self,” then the conceptual crux of this project is feedback: 

evaluating or commenting on others’ self-disclosures “empowers” one as a consumer-cum-producer of content; yet it 

also reproduces normative identities and relations”. 
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p.14). Neste sentido, prossegue a autora, o retorno do público aos vídeos publicados funciona como 

uma “estratégia de disciplinarização neoliberal, na qual os vídeos são julgados e ganham valor à 

medida que a produção das garotas se enquadra em padrões normativos de feminilidade”75 (idem, 

p. 18). Raciocínio semelhante foi apresentado por Amy Dobson em sua análise sobre as camgirls 

(mulheres que exibem vídeos sobre sua intimidade na internet e que estão entre as primeiras 

microcelebridades da rede). De acordo com a autora, apesar de trazer a cultura do quarto para um 

espaço cultural público, as camgirls não representam uma mudança na natureza privada e íntima 

da cultura feminina, apenas tornam esses aspectos mais visíveis dentro de um contexto mais amplo 

de “confissão e exibição” (DOBSON, 2008, p. 131).  

Banet-Weiser menciona a existência de espaços online fora do Youtube nos quais as 

identidades de gênero são “ativamente re-imaginadas” (2012, p. 21) e sugere que é preciso 

estabelecer uma comparação entre estes espaços e a plataforma a fim de questionar o caráter 

normativo do processo de elaboração de marcas pessoais (self-brand) na rede. Embora certamente 

as práticas associadas ao pós-feminismo e as estratégias de visibilidade a partir do feminismo 

empreendidas pelas youtubers que analisamos convirjam em muitos aspectos, trata-se de uma 

caracterização redutora por algumas razões. Em primeiro lugar, desconsidera a popularização 

crescente de representações femininas que fogem a padrões ainda hegemônicos tanto em termos 

de beleza quanto de comportamento76. Além disso, ignora a capacidade de agência dessas 

produtoras de conteúdo em relação às suas audiências - embora a relação específica com marcas 

não seja analisada neste trabalho, o argumento também leva a crer que as jovens que realizam ações 

patrocinadas não teriam qualquer capacidade de negociação sobre o conteúdo que apresentam. Por 

último, e fundamentalmente, menospreza o potencial das relações afetivas desenvolvidas nestes 

espaços para a articulação de novas identidades de gênero.  

Conciliando as discussões sobre o caráter reflexivo da identidade com uma flexibilização 

nas formas de se fazer política na contemporaneidade, argumentamos que discursos promovidos 

por microcelebridades engajadas podem contribuir para repensar questões como a desigualdade 

entre os gêneros ou representações nocivas da feminilidade, entre outras questões. Ressaltamos que 

analisar sua atuação a partir deste ponto de vista não desconsidera que as práticas de apresentação 

                                                
75 No original: “neoliberal disciplinary strategy, where videos are judged and gain value according to how well the 

girls producing them fit normative standards of femininity”. 
76 Entretanto, é importante destacar que esse movimento de popularização se intensifica justamente nos anos 

posteriores à publicação do texto de Banet-Weiser.  
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de si em plataformas como o YouTube estão no centro de uma economia do afeto (GROSSBERG, 

1997), na qual o trabalho afetivo e imaterial (KELLER, 2014; LAZZARATO e NEGRI, 2001) 

efetuado tanto por quem produz quanto por quem avalia os conteúdos disponíveis é informado por 

valores caros ao neoliberalismo - afinal, companhias como Google e Facebook não passaram a 

ocupar espaços em listas de empresas mais valiosas do mundo da noite para o dia. Entretanto, 

sugerimos que a “paisagem afetiva” (GROSSBERG, 2018) constituída pelos entrelaçamentos entre 

política, consumo e plataformas digitais apresenta superfícies mais porosas do que visões ainda 

marcadas por certo grau de maniqueísmo fazem supor. Neste sentido, estudos sobre as relações 

entre os campos do entretenimento e da política podem ser elucidativos sobre a complexidades 

desses atravessamentos. 

 Para John Street (1997), um olhar que se limite a apontar o caráter alienante do 

entretenimento ignora espaços potentes enquanto instrumentos de ação política. Segundo o autor, 

o alcance das mensagens e o papel do entretenimento na construção de vínculos identitários e 

comunitários fazem com que, por um lado, a política contemporânea se aproprie do modelo da 

cultura pop; por outro, a cultura pop se torne uma forma de atividade política. Assim, longe de se 

configurar enquanto elemento de passividade, o entretenimento - o autor sublinha o caso de canções 

e músicos do rock - pode se apresentar enquanto espaço para a construção e visibilidade de anseios 

de mudanças, “em particular no sentido relativo à cidadania, no direito a ‘fazer parte’ e ser 

reconhecido” (STREET, 1997, p. 143). 

Ao observar uma potencial relevância do entretenimento televisivo para a política, Van 

Zoonen (2004) tece considerações que apontam para uma direção semelhante. Segundo a autora, o 

entretenimento e os grupos de fãs (fandoms) não devem ser vistos como forças perigosas para a 

democracia por promoverem a alienação do público, mas como necessários e úteis à sua promoção 

na contemporaneidade. Para chegar a essa conclusão, Van Zoonen constrói aproximações entre as 

instâncias a partir das similaridades na formação e nos repertórios de ação de grupos de fãs e 

eleitores e do papel dos investimentos emocionais como motor da relação entre cada grupo e seus 

“objetos” de admiração (no caso dos eleitores, candidatos, partidos ou ideologias). Além de 

apresentar uma linguagem que pode ser compreendida com maior facilidade pelo público, o 
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entretenimento, argumenta Van Zoonen, propicia formas inéditas de mobilização e tomadas de 

decisão, como ocorre com as votações populares em reality shows77.  

 A autora recorre ao trabalho de Putnam (2000) sobre o declínio de organizações 

comunitárias que ofereçam suporte para a participação em atividades políticas, como clubes de 

leitura, associações voluntárias e sindicatos, para apresentar uma proposta radical. É tentador, 

afirma Van Zoonen, pensar em grupos de fãs como um locus contemporâneo para essa forma de 

capital social, cujas atividades um dia podem amadurecer até se transformar em habilidades cívicas 

mais relevantes – Jenkins (2008) faz sugestão semelhante ao analisar as possibilidades de 

letramento midiático exercitadas por fãs na internet. Contudo, mais do que apontar para esse 

possível amadurecimento, Van Zoonen defende que uma visão igualitária entre as práticas de fãs e 

as práticas políticas poderia facilitar transições até então impensáveis entre os dois domínios. 

Considerar que a organização, deliberação e voto fazem parte das duas instâncias (ainda que com 

propostas diferentes) torna possível imaginar, por exemplo, um programa de TV por meio do qual 

o público pudesse participar da tomada de decisões na esfera política. Ao buscar uma representação 

no entretenimento televisivo, diz a autora, a política poderia encontrar um caminho para a 

participação da inteligência afetiva (Van Zoonen, 2004) que move a audiência, um elemento 

fundamental para manter o envolvimento com a política. 

 A proposta de Van Zoonen surge em um momento no qual a proliferação de iniciativas de 

cunho político e cívico relacionadas à cultura pop impulsiona o estudo do ativismo de fãs. Em 

linhas gerais, o termo refere-se a um tipo engajamento constituído no seio da cultura de fãs, quase 

sempre baseado em interesses compartilhados por fandoms de produtos e celebridades da cultura 

pop (AMARAL e MONTEIRO, 2015). Tal qual a definição mais ampla de atividade política 

defendida por Boyte (2005) e Highfield (2016), o ativismo de fãs pode ser pensado enquanto 

organização capaz de promover alguma mobilização social (BENNETT, 2014) ou como projeto de 

viés deliberadamente político (Brough e Shresthova, 2012). No primeiro caso, explicam Amaral e 

Monteiro (2015), entram práticas desenvolvidas por fãs em rede, como iniciativas de financiamento 

coletivo de shows e outros eventos, a organização de encontros como os rolezinhos do funk 

                                                
77 A autora destaca que este tipo de programa tem motivado a audiência a se envolver em discussões, participações, 

intervenções, julgamentos e votações, atividades que seriam classificadas como características de engajamento cívico 

se ocorressem na política. Tal envolvimento se explica, de acordo com Van Zoonen, porque realities como o “Big 

Brother”, formato mundialmente popular que cuja versão brasileira é realizada há 18 anos, oferecem 1) transparência 

e autenticidade; 2) interatividade e controle e 3) respeito por epistemologias diversas. Três dimensões fundamentais, 

porém marginalizadas, da cultura política.  
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(BARBOSA-PEREIRA, 2016) e mobilizações propriamente ditas para promover singles, filmes e 

jogos (geralmente a pedido dos ídolos), disputas com outros fandoms e mobilizações contra 

antifãs/haters etc. 

A articulação entre cultura de fãs e cultura digital aparece como um elemento central para 

organização e visibilidade de tais iniciativas. Como lembra Jenkins (2008), práticas de fãs 

historicamente têm contribuído para moldar as apropriações e práticas culturais associadas a 

plataformas digitais desde a sua popularização, abrindo caminho para a intensificação de 

discussões sobre a centralidade dos fandoms no cenário midiático contemporâneo. Ampliando o 

debate, mais recentemente pesquisadores como Santos Junior (2016) têm analisado intercessões 

ainda mais evidentes entre o ativismo de fãs e o ativismo político, chamando a atenção para a 

práticas relacionadas à política “tradicional” dentro dos fandoms (como o apoio a partidos e 

candidatos políticos) e para a articulação de fandoms políticos, que influenciam e são influenciados 

por práticas de fãs de produtos e astros da cultura pop.  

Outro elemento relevante para essa discussão está relacionado às interações entre as 

próprias celebridades e seus fãs nas plataformas digitais. Em um contexto de envolvimento 

crescente entre celebridades e política, conforme discutido no capítulo anterior, pode-se dizer que 

as conexões entre celebridades, comunidades e indivíduos comuns (BENNETT, 2014) a partir das 

redes promovem impactos sobre formas de atividade política das duas instâncias. Ao borrar limites 

previamente estabelecidos – ainda que variáveis ao longo da história – entre celebridades e pessoas 

comuns (idem), a comunicação em plataformas como Twitter, Instagram e Facebook por parte das 

primeiras pode engajar ainda mais o público a participar de iniciativas ativistas e eventos 

filantrópicos, sobretudo quando essa ilusão de proximidade é alimentada de forma frequente por 

“confissões”.  

 A exibição de uma intimidade performatizada (MARWICK, 2013), com revelações sobre 

a vida pessoal, gostos e opiniões até então desconhecidos, contribui para humanizar, estender e 

enriquecer a identidade de uma celebridade. Confessar-se “diretamente” aos fãs é uma forma de 

reforçar as emoções e o caráter “autêntico” de uma estrela, justificando o investimento afetivo de 

seus fãs (REDMOND, 2008). Assim, quando Lady Gaga, cuja atuação ativista em sites de redes 

sociais é analisada por Bennet, incentiva seus fãs a se engajarem na defesa de uma determinada 

causa específica nestes ambientes, a adesão possivelmente será interpretada como uma forma de 

atender aos anseios íntimos da cantora por uma sociedade mais justa e igualitária (BENNETT, 
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2014). Desta forma, o contato entre ídolos e fãs em sites de redes sociais ocupa uma posição central 

nas mobilizações que caracterizam o ativismo de fãs e simultaneamente traz reconfigurações 

importantes para o ativismo de celebridades. 

Refletir sobre o afeto, como sugerem Seigworth e Gregg (2010), é se debruçar sobre mapas 

de importância, ou seja, aquilo que importa para determinadas pessoas em momentos específicos. 

Por muito tempo apontadas como possíveis bastiões da democracia, as plataformas digitais estão 

longe desse status idealizado, contribuindo para a rearticulação de formas dominante de poder, tal 

qual lembra Papacharissi (2015). Entretanto, a autora chama a atenção para o “sentimento de 

comunidade” que emerge na efemeridade da rede e para as reivindicações afetivas de caráter 

político que podem ser “imaginadas, reunidas ou sugeridas” a partir destes espaços (p. 6). Neste 

sentido, as tecnologias se configuram como relevantes em termos de arquiteturas que, assim como 

corpos e ideias, dão suporte e tornam visíveis determinadas formas de afeto, potencializado o 

sentimento de engajamento dos indivíduos (DEAN, 2010; GREGG, 2011; KARATZOGIANNI e 

KUNTSMAN, 2012; VAN DIJCK, 2013). A fim de compreender as práticas culturais que se 

desenvolvem nestas plataformas, é preciso questionar, como faz Papacharissi (2015), as formas e 

texturas dos fluxos de comunicação que são convocadas por elas, bem como as expressões políticas 

articuladas neste processo. 

Para a autora, é preciso olhar para os “sentimentos mediados de conectividade” (p. 5) 

promovidos por estas plataformas e suas “infraestruturas de storytelling” (idem), capazes de 

influenciar os “públicos em rede” (BOYD, 2010) e sua atuação política. Sobre este último termo, 

vale lembrar a definição de Dannah Boyd, autora de pesquisas seminais sobre sociabilidade e sites 

de redes sociais: trata-se de “públicos reestruturados por tecnologias em rede” que se configuram 

como “(1) o espaço construído a partir de redes digitais e (2) o coletivo imaginado que emerge 

como resultado da intercessão entre pessoas, tecnologias e práticas (BOYD, 2010, p. 39)78. Ou seja, 

não se trata de um público meramente reunido pela rede, mas transformado por ela. Segundo 

Papacharissi (2015), públicos em rede incluem formações que vão além de modelos tradicionais 

de esfera pública, o que nos leva a pensar em outras possibilidades de engajamento.  

 Ao evidenciar a relevância de gestos afetivos do cotidiano para a participação e expressão 

política dos indivíduos não buscamos sugerir que tais ações tenham o mesmo significado de 

                                                
78 No original: “(1) the space constructed through networked technologies and (2) the imagined collective that emerges 

as a result of the intersection of people, technology, and practice” 
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manifestações como o ato de votar. Em outro percurso investigativo, procuramos localizar a 

atuação de microcelebridades engajadas (assim como movimentos de participação social “offline” 

fortemente influenciados pela rede, como a Primavera Árabe ou os protestos de junho de 2013 no 

Brasil) no seio de uma estrutura de sentimento contemporânea mediada por plataformas digitais. 

No capítulo a seguir, mapearemos a articulação de uma rede de microcelebridades feministas 

brasileiras no YouTube. Tomamos a análise conjunta da configuração da rede em relação à atuação 

das youtubers envolvidas, características técnicas e decisões estratégias do próprio YouTube como 

um mapa privilegiado para a compreensão dessa estrutura. 
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3. Redes e práticas afetivas para a visibilidade de mulheres no YouTube 

 

O vídeo “YouTube: Our Brand Mission” (“YouTube: a Missão da Nossa Marca”, em 

tradução livre) (YOUTUBE, 2017a), publicado em 22 de junho de 2017 no canal YouTube 

Spotlight, de conteúdos institucionais da plataforma, é uma síntese das visões mais utópicas sobre 

o potencial da cultura digital. Em 1m48s, imagens de vídeos caseiros e mais bem produzidos de 

diferentes partes do mundo se alternam enquanto uma voz feminina anuncia frases como: “cada 

vídeo é uma oportunidade de vestir a pele de outra pessoa”, e “esse é o retrato mais verdadeiro, 

mais puro e natural de quem somos como pessoas”. A narração prossegue exaltando o sentimento 

de conexão proporcionado pelas histórias que circulam a partir do momento que os “invisíveis” 

ganham voz: “É uma prova do nosso potencial, um motor para o progresso”. Aqueles que achavam 

que não seriam “ninguém” podem se tornar “alguém”, “a voz que pensava não ter importância pode 

começar um movimento”, ressalta a narradora, enquanto imagens de uma youtuber entrevistando 

o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e de protestos nas ruas são exibidos na tela. Além disso, 

a existência do YouTube garantiria que não somos mais obrigados a estar sozinhos com nossos 

gostos, crenças ou sexualidade, como mostra a figura 1.  

Entre depoimentos que interrompem a narração em alguns momentos, destaca-se a fala de 

uma youtuber sobre a “família” que criou na plataforma, ao mesmo tempo em que imagens suas e 

de outros youtubers encontrando dezenas, centenas ou milhares de fãs são exibidas. A narração 

termina enfatizando que todas as benesses descritas até ali são possíveis a partir do “poder do 

YouTube, o poder do you (você)”, e que a missão da marca é “dar voz a todos e mostrar-lhes o 

mundo”. O exemplo em questão nos oferece vestígios significativos para explorar possíveis 

respostas às perguntas que começamos a delinear no capítulo anterior, quando discutimos o lugar 

do afeto nas formações políticas e identitárias contemporâneas. Para além do aspecto publicitário, 

o vídeo pode ser lido como uma reivindicação do YouTube sobre seu lugar no sistema cultural 

emergente: um espaço no qual transformações no plano individual e coletivo se tornam possíveis 

partir das conexões humanas. Entretanto, considerando que meios de comunicação “são elementos 

constitutivos das estruturas, da articulação e da circulação de sentido” (PEREIRA DE SÁ, 2016, 

p. 53), é preciso lembrar que a plataforma exerce papel central para as práticas afetivas que ocorrem 

em seus domínios. Assim, o sucesso de determinado youtuber pode ser pensado não como resultado 

“natural” da criatividade/mérito de um indivíduo, mas enquanto fruto da articulação de uma rede 
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sóciotécnica. Entre atores humanos e não-humanos (LATOUR, 2012), essa rede é formada por uma 

série de agentes que inclui produtores de conteúdo, audiência/fãs, anunciantes e o próprio 

YouTube, representado tanto pelos aspectos “materiais” (como funcionalidades e ferramentas) da 

plataforma quanto pelos esforços da empresa em direcionar o entendimento sobre sua 

função/relevância na sociedade. 

 

Figura 1: Vídeo institucional publicado no canal YouTube Spotlight 

 

Fonte: YouTube 

  

 Retomando as colocações de Zizi Papacharissi apresentadas no capítulo anterior, 

plataformas digitais podem ser pensadas enquanto instrumentos que constroem “loops de feeback 

afetivo” (PAPACHARISSI, 2015, p. 24) por meio de funcionalidades como o botão de “curtir” ou 

a valorização de números de audiência. Esses mecanismos contribuem para o desenvolvimento de 

práticas, hábitos e rituais que dão origens a experiências e a formas particulares de afeto. Neste 

capítulo, tomando como inspiração a abordagem de Aubrey Anable (2018) na análise de games 

casuais, procuramos desdobrar este argumento, analisando a relação complementar entre as 

práticas mais visíveis de representação do YouTube, como vídeos institucionais, e as menos 

visíveis, atreladas ao funcionamento do portal de vídeos. Em conjunto, essas instâncias vão 

contribuir para a articulação de afetos que se inserem em um conjunto mais amplo e 

interrelacionado de representação, identidade, trabalho e lazer. 
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Para isto, apresentamos a seguir um breve histórico da empresa a partir de artigos 

científicos, jornalísticos e dezenas de comunicados oficiais em blogs e canais dentro do próprio 

YouTube. Tal levantamento tem como objetivo identificar não apenas o posicionamento da 

empresa sobre sua atividade, mas suas tentativas de moldar e consolidar uma determinada cultura 

de circulação de conteúdos tendo como elemento central a figura do criador. Em seguida, o foco 

recai sobre iniciativas da empresa relacionadas especificamente a uma noção de empoderamento 

feminino. A partir do mapeamento das youtubers participantes de três campanhas, realizadas entre 

os anos de 2016 e 2018, debatemos o papel da plataforma para a articulação de uma rede de 

produtoras de conteúdos vinculados a temas relacionados. Por fim, analisamos as colaborações 

realizadas pelos canais de três youtubers reconhecidas pela produção de conteúdos vinculados ao 

feminismo no mesmo período para compreender semelhanças e divergências em relação às 

participantes das campanhas promovidas pelo YouTube. 

 

3.1 Uma webcam na mão e uma ideia na cabeça: tensões entre democratização e monetização 

no YouTube 

 

 Investigar a articulação de determinados afetos em uma plataforma como o YouTube requer 

alguns questionamentos, particularmente em torno das funções, temporalidades e espacialidades 

envolvidas em suas apropriações. Evidentemente, há inúmeros usos para um portal de vídeos no 

qual a variedade de produções disponíveis é um dos maiores atrativos. Contudo, há que se ressaltar 

algumas características em comum que contribuem para identificar não apenas o típico “vídeo de 

YouTube”, mas um imaginário que posiciona a plataforma no centro de alguns debates que marcam 

a cultura digital. 

 Desta forma, pensar o YouTube como um sistema afetivo implica em refletir não apenas 

sobre os laços emocionais que conectam os indivíduos à plataforma, mas em como ela representa 

e ao mesmo tempo corrobora um panorama mais amplo. Em reflexão sobre os games casuais, 

Anable (2018) os localiza no contexto de um borramento de fronteiras entre trabalho e diversão, 

principalmente na esfera digital. Ao se permitir pequenas pausas para desfrutar esse tipo de jogo, 

trabalhadores – sobretudo mulheres – encontrariam algum tipo de conforto dentro de uma lógica 

de trabalho marcada pela multiplicação de tarefas em aparelhos digitais, incluindo o trabalho não-
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remunerado realizado fornecendo dados para as próprias plataformas digitais de rede social 

(MARK ANDREJEVIC, 2002).  

Tal qual os jogos casuais, o YouTube pode ser compreendido com um sistema afetivo que 

“media relações – e os nossos sentimentos sobre as relações – entre nós e nossos devices, entre 

trabalhadores e máquinas, e entre imagens e códigos” (ANABLE, 2018, on-line)79. Retomando o 

debate estabelecido no capítulo anterior, cabe perguntar: como essas mediações se relacionam com 

determinadas estruturas de sentimento (Williams, 1979) que marcam a experiência 

contemporânea? Além de embaralhamentos entre as noções de público e do privado e entre 

conteúdos de entretenimento e jornalismo, o YouTube também “materializa” os entrelaçamentos 

entre as esferas do trabalho e do lazer. E o faz sob a justificativa de atender aos anseios do público, 

como quer fazer crer o vídeo “YouTube: Our Brand Mission”. A ascensão de youtubers engajadas 

como as que analisamos neste trabalho pode ser considerada como um dos frutos desses 

entrelaçamentos. Tais fenômenos, conforme mencionamos anteriormente, se relacionam a 

contextos sociais mais amplos, não sendo característicos apenas do YouTube. Entretanto, nosso 

argumento é o de que, a partir de seu modelo de negócios, suas funcionalidades e seus 

posicionamentos públicos, o YouTube articula um papel importante para a disseminação desses 

princípios, que sustentam e enfatizam o valor social da própria plataforma. 

Voltando ao vídeo institucional da empresa, é possível identificar uma série de elementos 

que dialogam com o repertório das práticas de microcelebridades (SENFT, 2013; MARWICK, 

2015) e, simultaneamente, buscam ressignificá-las dentro de um contexto de transformações 

sociais em curso. Neste ínterim, estabelecem um distanciamento da plataforma em relação às 

mídias massivas tradicionais, atreladas à ideia de uma fabricação em série de celebridades, 

conforme vimos no capítulo 1. Em meio a uma cultura permeada pelas celebridades, tornar-se uma 

com o auxílio do YouTube parece não ser problemático, já que ali é possível mostrar quem 

“verdadeiramente” somos. Em outras palavras, diferentemente da noção de produção em cadeia de 

celebridades dos veículos tradicionais, aqueles que ganham visibilidade no YouTube o fariam de 

forma “natural”, graças a fatores como talento e conexão com o público. 

Da mesma maneira, a fama pode ser um prêmio cobiçado, mas não é o único: encontrar 

uma “família” de pessoas que pensam da mesma forma e/ou dar início a uma “revolução” são 

                                                
79 No original: “Rather than being blank spaces in our day, casual games are affective systems that mediate relations— 

and our feelings about these relations— between us and our devices, between workers and machines, and between 

images and code”. 
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pilares de um discurso que busca reconfigurar a busca por notoriedade. A promessa é de que 

compartilhar ou assistir os vídeos de outrem pode trazer recompensas capazes de transformar não 

apenas as experiências individuais (ajudando o indivíduo a compreender e mostrar quem ele é, o 

que lhe permitirá encontrar sua comunidade) mas o plano coletivo (apresentada nitidamente em 

expressões como “motor para o progresso”). Tudo isso, é claro, a partir de um ambiente “neutro” 

em que todos têm direito a lutar pela concretização dessa promessa. Trata-se de um discurso 

perfeitamente alinhado às declarações de muitos youtubers, sobretudo em seus primeiros passos na 

plataforma.  

Assim, o que se quer destacar aqui é que o reconhecimento e a popularização de conteúdos 

engajados no YouTube são fenômenos que integram os diálogos crescentes entre o feminismo e a 

cultura pop, por exemplo, mas também contam com contribuições relevantes da própria plataforma. 

O discurso relativamente naturalizado sobre a necessidade de conexão e de transformação social a 

partir de narrativas sobre a intimidade foi continuamente reiterado pelo YouTube desde seus 

primórdios. Se o desenvolvimento da internet tem sido pautado pela contradição entre os ideais de 

democratização da comunicação versus a busca por lucratividade80, pode-se dizer que o YouTube 

é um microcosmo privilegiado para observar essas tensões e seus desdobramentos em múltiplas 

escalas sociais. Desde que veio a público, em dezembro de 2005, a plataforma tenta se equilibrar 

entre um modelo de negócios baseado principalmente em publicidade e a expectativa de oferecer 

conteúdos independentes e promovidos a partir das escolhas da audiência.  

 Criado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários da empresa de 

pagamentos on-line PayPal, o YouTube não contava com anunciantes em seus primeiros passos. A 

plataforma, cujo primeiro vídeo publicado mostra uma visita de Karim ao zoológico, se descrevia 

como “a comunidade on-line de vídeos mais popular do mundo”81 (WASKO e ERICKSON, 2009, 

p. 273). Aliada à simplicidade de uso, a ausência de anúncios ajudou o YouTube a tornar-se líder 

de um segmento no qual já havia concorrentes, como o Google Vídeo. Seu funcionamento inicial 

foi sustentado por investidores externos como a Sequoia Capital, que injetou 3,5 milhões de dólares 

na companhia em novembro de 2005 (THE TELEGRAPH, 2010).  

                                                
80 É emblemática uma carta aberta publicada em 2018, no aniversário de 29 anos da world wide web, pelo cientista da 

computação britânico Tim Berners-Lee. Considerado fundador da internet global, Berners-Lee lamentou a 

concentração de poder na internet por parte de poucas plataformas dominantes, capazes de controlar as opiniões vistas 

e compartilhadas (FÁBIO, 2019). 
81 No original: “the world’s most popular online video community”.  
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 Quando foi vendido por US$ 1.65 bilhões (cerca de R$ 6 bilhões) para a Google, em 2006, 

o YouTube já tinha uma imagem consolidada de plataforma inteiramente voltada e orientada pela 

sua comunidade. Uma interface semelhante à do portal apareceu na célebre capa da revista norte-

americana Time que apresentou “você” como a pessoa do ano de 2006 (G1, 2006). O que não 

impediu a Google de explorar quase imediatamente o potencial de sua nova subsidiária para atrair 

propaganda. Em comunicado oficial à imprensa na época da transação, a empresa destacou o 

casamento entre uma das comunidades de vídeo que crescia mais e com maior velocidade e a 

experiência da Google em “organizar informação e criar modelos de propaganda na internet”82 

(GOOGLE...,2006).  

 Em um primeiro momento, os anúncios publicitários disponibilizados no YouTube 

privilegiavam produtores de conteúdo profissionais. Grandes corporações de mídia, como a Warner 

Music e o canal a cabo HBO, fizeram acordos com a plataforma para disponibilizar conteúdo 

gratuito em troca de metade dos lucros com anunciantes. Entretanto, diante de críticas e processos 

milionários relacionados a direitos autorais, esses grandes produtores minguaram; a própria Warner 

rompeu o acordo com a plataforma em 2008 (WASKO e ERICKSON, 2009). Ao mesmo tempo, 

concorrentes cujo foco em vídeos “profissionais”, como MetaCafe e Vimeo, ganhavam espaço. 

Para fugir de ameaças e reforçar seu modelo de negócios, baseado na venda de canais ou vídeos 

patrocinados, o YouTube começou a buscar parcerias com produtoras menores e, o que 

determinaria seus rumos dali para frente, voltar seus esforços para ganhar dinheiro com indivíduos 

comuns - os “vocês” que ajudaram a moldar a cultura da plataforma.  

  Apesar da notoriedade conquistada a partir da popularidade de vídeos caseiros, o YouTube 

deu os primeiros passos em direção aos sujeitos ordinários de forma lenta: enquanto assinava 

acordos com 150 produtores de mídia internacional, apenas 30 indivíduos “comuns” foram 

escolhidos para parcerias (WASKO e ERICKSON, 2009). Enquanto a plataforma fazia tentativas 

diversas de aumentar o faturamento com publicidade sem desagradar o público83, vídeos 

patrocinados em canais de grande audiência começavam a chamar a atenção. Procurados por 

anunciantes sem necessariamente passar pela plataforma, youtubers começavam a ganhar dinheiro 

com vídeos nem sempre percebidos como propagandas (idem). Era a deixa para a 

profissionalização das “estrelas do YouTube” (BURGESS e GREEN, 2009).  

                                                
82 No original: “organizing information and creating new models for advertising on the Internet”.  
83 Em 2008, além de propagandas antes, no meio ou após os vídeos e espaços publicitários distribuídos em sua página 

inicial e nos canais, a empresa começou a testar o uso de um banner semi-transparente durante os mesmos. 
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Considerando mudanças constantes nas dinâmicas de plataformas de rede social e as 

subsequentes ascensão e queda de aplicativos e serviços, pode-se dizer que o YouTube é um 

exemplo de longevidade na economia digital. Segundo dados da própria companhia, o consumo 

diário global de vídeos na plataforma alcançou a marca de 1 bilhão de horas em 2016, marco 

creditado aos investimentos em inteligência digital que se mantinha até 2019. No mesmo período, 

mais de 1,9 bilhão de pessoas acessaram a plataforma mensalmente (YOUTUBE, on-line). Embora 

invista cada vez mais na diversificação de seus conteúdos, com destaque para produções elaboradas 

de séries e documentários para seu serviço de assinatura, denominado YouTube Premium, dados 

de 2018 mostram que o YouTube ainda depende, e muito, do sucesso de suas estrelas. De acordo 

com o relatório “Estado do Vídeo Online Q2 2018”, publicado pela consultoria norte-americana 

Tubular, especializada no mercado de vídeo online, influenciadores foram responsáveis por 84% 

das visualizações e 89% dos uploads do YouTube (TUBULAR LABS, 2018).  

Em contrapartida, corporações midiáticas e marcas obtiveram números bem mais modestos 

em ambas as estatísticas: 13% e 3% de visualizações e 9% e 2% de uploads, respectivamente. Além 

de não especificar exatamente que tipo de influenciadores integram a categoria, a pesquisa 

apresenta limitações consideráveis – apenas influenciadores com pelo menos 10 milhões de 

visualizações foram incluídos no primeiro levantamento, enquanto as estatísticas sobre uploads se 

basearam em vídeos assistidos mais de 100 mil vezes. Entretanto, o ranking de vídeos mais 

populares do YouTube em 2018 parece corroborar essa conclusão, inclusive no Brasil. O 

levantamento, que inclui visualizações, compartilhamentos, comentários e curtidas, conta com 

presença expressiva de youtubers nos dez primeiros vídeos nas listas global e local. Entre os 

brasileiros, dois astros que ficaram conhecidos pela atuação na plataforma ocupam as primeiras 

posições: Whindersson Nunes, com o vídeo “Supermercado”, e Lucas Neto, com “O aventureiro 

azul” (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018). 

 Tal qual Burgess e Green (2009) advertiam já nos primeiros anos após a consolidação do 

YouTube, categorias como amador, profissional, práticas comerciais ou de criação de comunidades 

soam como anacronismos para analisar o funcionamento da plataforma. Diferentemente desses 

parâmetros, mais associados à lógica industrial da mídia de radiodifusão, o YouTube pode ser 

melhor definido, para os autores, enquanto um “processo contínuo de participação cultural” 

(BURGESS e GREEN, 2009, p. 83) no qual grandes corporações e usuários “comuns” podem 

integrar o sistema cultural da plataforma. Em que pese a variedade de usos e motivações de cada 
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indivíduo ou empresa, esse sistema está aberto a todos que compreendam o que os autores chamam 

de “YouTubidade do YouTube”, ou uma “lógica cultural coerente” (idem) com as práticas culturais 

da plataforma. Apesar de não explorarem essa noção com maior profundidade, os autores dão pistas 

importantes acerca da “YouTubidade”, relacionada sobretudo à capacidade de “convocar” a 

participação da audiência por meio de comentários, compartilhamentos, respostas, likes etc.84. 

Ainda menos explorada pelos pesquisadores, assim como em outras pesquisas que abordam 

temas como as construções identitárias (RAUN, 2015), a colaboração entre indivíduos (VAN 

DIJCK, 2009) ou o caráter educativo do YouTube (KELLNER e KIM, 2010), é a influência da 

plataforma sobre seu próprio sistema cultural. Diferentemente de práticas culturais “espontâneas”, 

as produções disponibilizadas no YouTube e seus usos também são moldadas a partir de diferentes 

decisões da empresa que controla a plataforma, como suas movimentações no campo da técnica e 

da economia. Dito de outra maneira, embora a prática de produzir e disseminar vídeos amadores 

seja muito anterior ao YouTube e à própria internet, a plataforma tem papel fundamental na 

consolidação dessa YouTubidade. Da mesma forma, embora a atuação como blogueiro(a) já fosse 

bastante popular nos anos 2000, com a construção de reputações entre um conjunto específico de 

indivíduos (PRIMMO, 2009), pode-se dizer que a atuação da plataforma teve papel importante 

para a consolidação da “cultura do quarto” como um modelo a ser seguido e do próprio campo dos 

influenciadores digitais (BURGESS e GREEN, 2009).  

Conforme discutimos no primeiro capítulo, tais transformações estão inseridas dentro de 

um quadro mais amplo, atravessado sobretudo por um processo de celebritização da sociedade 

(DRIESSENS, 2013a). Entretanto, destacar alguns posicionamentos do YouTube é relevante para 

compreender não apenas como a própria empresa alimenta uma mitologia em torno de seu papel 

social, mas como essa influência atua na articulação dos afetos que circulam na plataforma. Dentre 

diversos exemplos, concentramos nossa atenção a seguir sobre o uso estratégico da palavra 

“criador” como referência para os produtores de conteúdo do portal. A partir de uma série de 

programas e iniciativas capitaneadas pelo YouTube, o termo se tornou não apenas um sinônimo 

para YouTubers, mas para influenciadores digitais que atuam em outras plataformas. É possível 

encontrar, inclusive em português, um sem-número de cursos e consultorias de marketing voltadas 

ao desenvolvimento da carreira de criadores (ou creators, já que algumas fazem questão de seguir 

                                                
84 A própria estética “inacabada” de muitos vídeos da plataforma, remetendo à ideia de vídeos caseiros e “toscos”, 

também é uma forma de convocar a participação da audiência a complementar seus sentidos, como lembra Felinto 

(2008).  
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a língua inglesa em uma tentativa de se internacionalizar). Curiosamente, organizações como a 

escola “Happy Code” (“Código feliz”) anunciam cursos para criadores que não se assemelham ao 

marketing de influência ou derivados, mas à programação85. O criador, afinal, parece ter se tornado 

o profissional-símbolo da cultura digital. 

Uma análise de alguns anúncios realizados pela plataforma ao longo de diferentes períodos 

oferece alguns indicativos de como ocorreu esse processo. No comunicado em que o YouTube 

anunciou publicamente a expansão de seu programa de parcerias com pessoas “comuns”, em maio 

de 2007, outros termos são utilizados, a começar pelo título: “YouTube promove usuários mais 

populares a parceiros” (YOUTUBE, 2007). O texto menciona os “membros da comunidade do 

YouTube” responsáveis por criar conteúdos originais, exaltando aqueles que começaram “criando 

vídeos em seus quartos e salas” e se tornaram “celebridades do YouTube” com seus próprios fãs 

em todo o mundo. Os primeiros convidados para o programa são denominados como alguns dos 

seus “membros favoritos do YouTube”, agora também aptos a se tornarem parceiros. 

O comunicado explica ainda que os “participantes usuários-parceiros” poderão ganhar 

dinheiro com seus vídeos a partir do momento em que escolham exibir anúncios durante a exibição 

dos mesmos. No mesmo anúncio, o YouTube explica que os convidados foram escolhidos graças 

a “você”, ressaltando o apoio da audiência como chamariz para os anunciantes. Suas duas últimas 

frases reforçam o poder da comunidade: “O que nos deixa realmente empolgados, além dos nossos 

novos parceiros, é o fato de que literalmente a qualquer momento milhares de pessoas criativas de 

todas as partes do mundo estão postando conteúdos novos e originais no YouTube”, afirma o texto, 

que convoca a audiência a se envolver cada vez mais com a plataforma. “É essa comunidade que 

está moldando o que é a experiência do YouTube agora e o que ela será no futuro”, informa o post, 

assinado apenas pelo “Time YouTube”. 

 Naquele momento, além das próprias estrelas do YouTube, os blogueiros eram a principal 

referência de pessoas comuns que viam na popularidade on-line a oportunidade de uma nova 

carreira, com a negociação de contratos expressivos para a publicação de posts patrocinados e 

participação em eventos. Embora as próprias plataformas já disponibilizassem funcionalidades 

para a inserção automatizada de banners e outros formatos em diferentes espaços nos blogs e sites 

pessoais, a facilidade com que o YouTube conduzia o processo aliada à visibilidade crescente do 

                                                
85 Em seu site, a organização explica que, “em vez de serem consumidores passivos de tecnologias de computação, os 

estudantes podem se tornar produtores e criadores ativos”. Disponível em: https://www.happycodeschool.com/. 

Acesso em 20 jan. 2019.  
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portal levou diversos blogueiros a transferir seu principal canal de contato com o público para a 

plataforma. O fenômeno internacional se repetiu no Brasil, onde nomes já consolidados em 

lucrativos blogs de moda e beleza como Camila Coutinho e Bianca Andrade não tardaram a 

publicar resenhas sobre produtos em vídeo, assim como produções “caseiras” sobre suas rotinas.  

Tal qual ocorrera com a popularização do close e a ascensão de estrelas de cinema de Hollywood, 

o portal oferecia a chance de um olhar mais detalhado, reforçando a sensação de intimidade de 

quem está do outro lado da tela. Nos vlogs, vídeos predominantemente sobre acontecimentos do 

cotidiano, muitas vezes gravados em “tempo real”, tornava-se aceitável – e desejável – construir 

narrativas com sequências de closes e protagonistas se dirigindo diretamente ao público, 

geralmente em ambientes privados, sobretudo os próprios quartos86. 

 Em um primeiro momento, algumas dessas estrelas em ascensão ficaram conhecidas como 

vlogueiras, em uma transferência de sentidos oriunda de sua atuação nos blogs. Aos poucos, porém, 

o termo “youtuber” começou a ganhar força, entre outras razões, pela amplitude de possibilidades 

de atuação na plataforma e pela especificidade deste tipo de produção - ou sua “YouTubidade”, 

para recuperar o termo mencionado anteriormente. Considerando a centralidade de seu negócio na 

terminologia em ascensão, seria de se esperar que o próprio YouTube a adotasse para referir-se às 

suas estrelas, o que não ocorreu. Ao longo dos anos, a palavra “criadores” tornou-se onipresente 

na comunicação da empresa. Um marco neste sentido ocorreu em 2011, quando uma série de 

iniciativas foram lançadas para facilitar a comunicação com os participantes do programa de 

parceiros: o “YouTube Creator Blog”, no qual funcionários de diferentes setores publicam posts 

sobre os últimos lançamentos voltados a este público; o “YouTube Creator Playbook”, um guia 

com mais de 65 tutoriais de “habilidades no YouTube” a  truques de câmeras e software; e o canal 

“YouTube Creators”, que apresenta campanhas institucionais, tutoriais e outros comunicados em 

texto e vídeo na própria plataforma. 

 Propomos aqui uma reflexão: o que significa o uso massivo do termo criadores pelo 

YouTube em detrimento de outros utilizados anteriormente, como “usuário”, “parceiro”, 

“participante”, “membro” ou mesmo “youtuber”? Como essa escolha ajuda a moldar a percepção 

de quem produz e quem consome conteúdos criados por indivíduos “comuns” dentro e fora da 

plataforma? Embora não seja nossa intenção esgotar as possíveis explicações, apresentamos 

                                                
86 A pervasividade deste tipo de narrativa (ou sua “YouTubidade”) pode ser notada a partir de seus múltiplos usos em 

vídeos que não se caracterizam necessariamente como vlogs, tais quais esquetes humorísticos, tutoriais ou mesmo 

vídeos jornalísticos. 
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algumas possibilidades que contribuem para uma reflexão sobre o que está em jogo na articulação 

entre atores humanos e não-humanos e na circulação de afetos a partir dessa rede. 

 A etimologia do termo criador vem do termo em latim creator. Para além da acepção mais 

óbvia, aquele que cria ou inventa alguma coisa, dicionários em português e em inglês apontam para 

o sentido religioso do termo, no qual o Criador também pode ser sinônimo de Deus. No dicionário 

Michaelis, uma terceira definição chama a atenção: “aquele que é dotado de grande fecundidade 

criativa intelectual, artística etc. Imaginação criadora” (MICHAELIS, on-line). As três descrições 

dialogam em alguma medida com o que o YouTube procura enfatizar quando classifica seus 

produtores de conteúdo como criadores. São acionadas em comunicados como o assinado em 2011 

por Margaret Healy, então responsável pela área de parcerias estratégicas do YouTube, no 

lançamento do YouTube Creator Blog: 

 

Com apenas cinco pés de altura, vocês são gigantes atléticos. Vocês são dos 

Estados Unidos e da África; vocês cantam e brincam; e todos os dias - seja 

de uma maneira pequena ou grande - vocês mudam o mundo um pouco 

mais. É por isso que estou muito empolgada com essa nova casa para você 

e para criadores como você de todo o mundo (HEALY, 2011, on-line)87. 

 

Se tornar um criador, nas palavras da executiva, representa a possibilidade de adquirir 

poderes quase míticos, capazes de transformar um indivíduo pequeno em um “gigante” e, 

principalmente, transformar o mundo. Tal acepção se torna ainda mais clara no restante do 

comunicado, no qual Healy pede que os criadores ajudem uns aos outros, seja por meio da 

convivência ou de uma colaboração em seu próximo “vídeo épico”. Em que pese uma possível 

ironia no uso do adjetivo, o texto chega ao fim com um elogio aparentemente sincero sobre a 

capacidade dos criadores: “Eu não preciso dizer que tipo de mágica é criada quando dois – ou três, 

ou quatro – de vocês se reúnem para criar”88. Neste e em dezenas de textos e vídeos publicados 

pela empresa, os criadores são tratados como seres especiais, dotados de talentos únicos para 

entreter uma legião de fãs e, neste processo, tornar o mundo um lugar melhor. Outra característica 

frequentemente enfatizada é a sua independência. Como afirma texto de setembro de 2011, “não 

                                                
87 No original: “You are barely five feet tall and athletic giants; you’re from the United States and from Africa; you 

sing and you joke; and every day--whether in a small or big way--you change the world a little bit more.  That’s why 

I’m so excited about this new home for you--and creators like you from all around the world”. 
88 No original: “I don’t need to tell you what kind of magic is created when two--or three or four--of you get together 

to create”. 
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satisfeitos em apenas assistir a mídia, você se tornou a mídia. Não satisfeito em zapear pelos canais 

reclamando que não havia nada para ver, você criou canais, com centenas de milhões de 

espectadores”89. 

A menção à televisão, que surge em diversas outras ocasiões, evoca uma comparação 

inevitável entre os sistemas de astros da mídia tradicional, permanentemente tensionado pela ideia 

de fabricação, conforme debatido no capítulo 1, e o sistema de astros do YouTube. À sua maneira, 

os criadores podem continuar a ser deuses, como a nata de Hollywood; entretanto, a caracterização 

apresentada pelo YouTube sugere que eles não apenas estão muito mais próximos de seus 

adoradores, como conquistam a posição por mérito próprio, de forma independente. A noção de 

autenticidade, central para a articulação da celebridade, também aparece a todo momento atrelada 

ao criador, como no vídeo descrito no início deste capítulo. 

Em análise sobre os usos do termo “plataforma”, Gillespie (2010) afirma que a opção se 

enquadra nos esforços de empresas como o YouTube (certamente não é mera coincidência o fato 

de que a atuação da empresa é o principal exemplo investigado pelo autor) para moldar as políticas 

em torno da circulação de informação on-line. Ao adotar o termo, busca-se uma neutralidade que 

lhes garanta o posto de facilitadoras da difusão de conteúdos e, simultaneamente, as isente de 

qualquer responsabilidade sobre os mesmos. Assim como a mídia tradicional, essas empresas têm 

sido questionadas de forma crescente em termos éticos, fiscais e culturais. Em contrapartida, 

ressalta Gillespie (idem), têm trabalhado para contextualizar seus serviços e tecnologias não apenas 

na esfera política, mas discursivamente, articulando um imaginário cultural no qual façam sentido 

- de preferência, de forma imprescindível.  

É a partir desse imaginário - constituído também a partir de outras instâncias, como as 

apropriações realizadas pelo público - que um portal de vídeos como o YouTube reivindica seu 

espaço enquanto intermediário cultural (BURGESS e GREEN, 2009). Ao fazê-lo, torna-se 

necessário comunicar esses valores para diferentes instâncias, como audiência, produtores de 

conteúdo, anunciantes e governos. O valor estratégico do termo “plataforma”, para Gillespie 

(2010), reside no seu poder de atenuar as tensões inerentes à atuação de uma empresa como o 

YouTube, indicando um “arranjo progressista e igualitário, prometendo apoio a todos aqueles que 

façam parte dele”90. A escolha do termo é tudo, menos gratuita; representa um esforço para 

                                                
89 No original: “Not satisfied with just watching media, you've become the media. Not satisfied with flipping channels 

complaining there’s nothing on, you’ve created new ones with hundreds of millions of viewers (...)” 
90 No original: “a progressive and egalitarian arrangement, promising to support those who stand upon it”.  
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conduzir o tipo de percepção sobre o que significam tais tecnologias, o que esperar e o que cobrar 

(ou não) de seus responsáveis (idem).  

Embora não seja tão utilizado quanto “influenciadores digitais” ou “celebridades da 

internet”, o termo “criador” (ou sua tradução em língua inglesa) começa a se popularizar na em 

veículos especializados, denominando inclusive indivíduos que atuam em outras plataformas 

digitais. Talvez ainda sejam necessários alguns anos para avaliar se a palavra se tornará tão 

onipresente quanto “plataforma” – utilizada à exaustão inclusive neste trabalho91. Contudo, pode-

se dizer que, ao adotar a palavra como sinônimo para youtubers profissionais, a empresa busca 

reforçar ideias semelhantes. Por um lado, permanece aberta a todos os que desejarem se tornar 

estrelas – afinal, todos podem se tornar (ou se descobrir) criadores e, a partir de parâmetros que 

explicaremos posteriormente, firmar uma parceria com o próprio YouTube.   

Por outro, tal qual os vídeos que circulam na plataforma, o próprio YouTube se apresenta 

como um convite à participação, já que não há critérios objetivos sobre o que deve ser criado ou 

como fazê-lo. Àqueles com os talentos necessários, basta encontrar a “mágica” na hora certa para 

que o hobby se transforme em uma carreira promissora. Finalmente, revela uma nova tentativa do 

YouTube de abraçar a neutralidade, complementando o debate anterior: diante das demandas de 

produtores de conteúdo e fãs por uma mídia – e, possivelmente, uma sociedade – melhor, a empresa 

disponibiliza uma plataforma e investe nela constantemente para “garantir que os criadores em 

todo o mundo possam continuar a servir de balizas para a comunidade criativa como um todo”92 

(YouTube, 2014). 

 

3.2 Algoritmos, tutoriais e normas de conduta: a profissionalização dos criadores 

 

 O número de candidatos ao posto de próxima estrela do YouTube começou a crescer na 

mesma medida em que se popularizavam relatos sobre youtubers que transformavam o hobby de 

gravar vídeos para a plataforma em profissão. O ano de 2012 foi especialmente prolífico: houve 

uma explosão de interessados, com um aumento global de 150% no número de participantes do 

programa de parcerias da plataforma (SANTOMÉ, NINO e VALLÉS, 2015). Concomitantemente, 

                                                
91 Apesar da concordância com a não-neutralidade do termo, optamos por mantê-lo compreendendo que é possível 

utilizá-lo sem desconsiderar essa problemática. 
92 No original: “to ensure that creators around the world can continue to serve as beacons for the creator community at 

large”. 
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o termo youtuber começou a ganhar espaço em veículos especializados brasileiros no ano seguinte, 

atestando a aparição de “uma figura dotada de sentidos que dialogam com sua época” (TOMAZ, 

2017, p. 2). A possibilidade de conquistar a independência financeira na plataforma aparece 

frequentemente em destaque em textos jornalísticos do período. Oriundo dos blogs, o termo vlog 

também aparece em matérias como “Conheça os vloggers: autônomos e ‘valem uma fortuna’”, da 

rede britânica BBC (HARVEY, 2013).  

 Ao observar a circulação de vídeos no YouTube nos últimos anos, percebe-se que a palavra 

vlog passou por uma ressignificação. Quando a plataforma começou a se popularizar, era utilizada 

para descrever praticamente qualquer vídeo “amador” ali disponibilizado. Com o passar do tempo, 

passou a denominar mais claramente um tipo de vídeo mais vinculado à ideia de diário, tal qual os 

primeiros blogs que inspiraram o termo. A partir do momento em que a produção de youtubers se 

profissionaliza e ganha sofisticação em termos de captação de imagem e som, mesmo vídeos que 

se aproximam dessa ideia de diários, ou seja, são gravados em espaços privados e apresentam o (a) 

protagonista falando diretamente para a câmera sobre assuntos relacionados ao seu cotidiano, 

passam a diferenciar-se do que seria um vlog. Nos discursos das youtubers analisados neste 

trabalho, o formato é atribuído ao registro de situações específicas em “tempo real”, como viagens 

ou eventos. Nestes casos, as gravações são realizadas aparentemente pelas próprias youtubers, com 

uma câmera ou celular nas mãos.  

Embora o YouTube mantenha o discurso oficial de que seus criadores são livres para 

produzir o que quiserem, o processo de profissionalização da atividade de youtuber foi 

acompanhado por uma demanda por conteúdos cada vez mais específicos. Ex-diretora da empresa, 

Sara Manino afirmou que “se você tem uma paixão muito forte por uma área em particular, seja 

beleza, moda, tecnologia ou games, eu tentaria a sorte” (HARVEY, 2013, on-line), ao se referir à 

possibilidade de ganhar dinheiro com o conteúdo produzido para a plataforma. Em 2019, o número 

de canais com mais de um milhão de inscritos crescia mais de 75% por ano (YOUTUBE, online) 

– mais de 4.600 haviam alcançado a marca de 2 milhões, de acordo com levantamento no site 

Social Blade em no mês de fevereiro (SOCIAL BLADE, on-line). Embora não divulgue valores 

oficiais, a empresa afirma que o número de canais com receita superior a seis dígitos por ano subiu 

mais de 40% (YOUTUBE, online). 

 Em contraponto às estatísticas de sucesso, o contraste entre o número de indivíduos que 

“tentam a sorte” e aqueles que efetivamente conseguem se profissionalizar também impressiona. 
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Em levantamento publicado em 2018 a partir de dados coletados entre 2006 e 2016, Mathias Bärtl 

concluiu 3% dos canais concentram que 85% das visualizações da plataforma (BÄRTL, 2018). 

Além de ocultar a disparidade entre a promessa de sucesso e a realidade, a ênfase na figura do 

criador minimiza dois fatores intimamente ligados a essa diferença: o investimento necessário em 

termos de tempo e de dinheiro para a produção de vídeos e o papel da própria plataforma para a 

promoção de determinados vídeos e canais. Lançado em 2009, o sistema de inteligência artificial 

responsável pelas recomendações de vídeos e canais no YouTube foi apontado no ano seguinte 

como responsável por por 60% dos cliques na página principal da plataforma (DAVIDSON et al, 

2010). 

 Retomando a comparação com os blogs, redes formadas no YouTube apresentam uma 

diferença considerável em relação às formadas no âmbito destas mídias sociais. No primeiro caso, 

a articulação de redes dentro da blogosfera ocorre principalmente a partir de indicações e 

participações dos blogueiros em posts ou da interação com ferramentas tais quais comentários ou 

listas de blogs favoritos. Já as redes do YouTube são construídas a partir de uma dinâmica mais 

complexa, que articula sobretudo: 1) colaborações entre youtubers em diferentes canais e 

indicações de canais e vídeos preferidos em uma lista e/ou playlists na página principal de cada 

canal, de maneira semelhante à blogosfera; 2) participações em “desafios”, campanhas ou 

simplesmente hashtags, que organizam os vídeos de acordo com os conteúdos postados e 3) redes 

formadas a partir da indicação dos algoritmos da plataforma, que recomenda canais e vídeos de 

forma personalizada na página inicial ou na página do próprios vídeos. 

 Envolver quem assiste um vídeo em um looping infinito por meio do sistema de reprodução 

automática de vídeos, permanentemente ativado de acordo com os padrões da plataforma e baseado 

no sistema de recomendações, mantém o público conectado por mais tempo. Atende, portanto, ao 

principal objetivo da empresa, exibir o máximo possível de anúncios enquanto coleta mais 

informações sobre quem assiste. Naturalmente, esse aspecto é minimizado nos comunicados da 

empresa ao público amplo; antes, destaca-se a capacidade dos algoritmos selecionarem, entre o 

vasto acervo da plataforma, vídeos e canais que o público possivelmente jamais descobriria de 

outra forma. Em termos práticos, significa dizer que essas redes são personalizadas de acordo com 

os hábitos de uso dos indivíduos, além de outras questões como palavras-chave utilizadas em 

vídeos e canais.  
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O exato funcionamento do mecanismo é mantido em sigilo pelo YouTube, decisão que tem 

sido alvo de críticas constantes de instituições de pesquisa, imprensa e governo. Boa parte delas 

denuncia o viés sensacionalista dos algoritmos, que tenderiam a indicar conteúdos extremistas para 

chamar a atenção do público (LEWIS, 2018, POPKEN, 2018). Curiosamente, trata-se de uma 

aproximação com práticas de mídias massivas, sobretudo de canais de televisão, amplamente 

criticados por promover conteúdos sensacionalistas para evitar que o público mude de canal. Além 

disso, a anunciada interferência dos algoritmos sobre a formação de redes no YouTube e a 

inescrutabilidade de seu funcionamento indicam o grau de confiança que depositamos na 

plataforma, bem como sua influência sobre a configuração de redes e, consequentemente, de 

construção de sentidos. 

Apesar da crescente insegurança em relação à atuação de seus algoritmos, pesquisa sobre 

os usos do YouTube aponta que um em cada cinco dos norte-americanos enxergam na plataforma 

uma fonte importante para entender o que está acontecendo no mundo (SMITH et al, 2018). Isso 

ocorre, entre outros motivos, à medida que a lógica da plataforma se infiltra nas emoções do 

cotidiano; mais do que meras ferramentas, os algoritmos estabelecem uma espécie de “aura” que 

articula de forma material e simbólica a garantia de que as indicações ao usuário serão 

independentes, justas e precisas (GILLESPIE, 2014; COULDRY e HEPP, 2017). Para alguns 

autores, essa interferência, aliada às particularidades de uso das plataformas digitais, está atrelada 

à emergência de um novo tipo de socialidade, classificada como “calculada” ou “plataformizada” 

(KALLINIKOS e TEMPINI, 2014; VAN DIJCK, 2013). Nesse arranjo, destacam-se outras formas 

de produção de conhecimento social, pautadas por processos de automatização e por objetivos 

motivados por forças econômicas diversas daquelas que os atores sociais humanos teriam a priori 

(COULDRY e HEPP, 2017).  

Neste sentido, Gillespie (2014, p. 83) destaca que os algoritmos “definem como as pessoas 

procuram por informação, como elas percebem e pensam sobre os contornos do conhecimento e 

como elas entendem a si mesmas no e através do discurso público”. Tal raciocínio, para Nick 

Couldry e Andreas Hepp (2017) não desconsidera a capacidade de agência dos indivíduos. 

Entretanto, enfatiza que as interações desenvolvidas em mídias como o YouTube ocorrem a partir 

de hábitos adaptados a essas plataformas, incluindo determinadas normas e formas de legitimação. 

É preciso observar, por exemplo, o estímulo constante dessas mesmas plataformas a determinadas 

ações e performances (como assistir ou produzir um vídeo), que se transformarão em mais dados 
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para medição (COULDRY e HEPP, 2017, p. 137). Muitas vezes, tais processos geram algum tipo 

de ação que excede a plataforma em si - basta pensar nas amizades que surgem ou se fortalecem a 

partir do uso constante da palavra “amigos” para denominar as redes de contato do Facebook (idem, 

p. 134 e 135). 

Alguns aspectos da perspectiva ecológica das mídias nos parecem particularmente úteis 

para refletir sobre este cenário. Popularizado na década de 1970 pelo norte-americano Neil 

Postman, seguidor do canadense Marshall McLuhan, o termo “ecologia dos meios” dá continuidade 

a uma série de debates sobre o impacto das estruturas tecnológicas, ou de suas materialidades, nas 

ações e subjetividades humanas. O autor parte de uma metáfora relacionada à biologia para 

compreender as “formas pelas quais a interação entre a mídia e os seres humanos molda uma 

determinada cultura e, pode-se dizer, ajuda uma cultura a manter seu equilíbrio simbólico”93 

(POSTMAN, 2000, on-line). Entender um meio implica em reconhecê-lo enquanto um sistema 

complexo e interligado de mensagens que impõe certas formas de pensamento, comportamento e 

sentimento, estruturando o que pode ser visto, dito e feito, além de papéis a serem desempenhados. 

A vertente ecológica da mídia observa menos a eficiência dos computadores enquanto ferramentas 

para o ensino ou a comunicação, e mais seu papel enquanto instâncias que “alteram a estrutura de 

nossos interesses: as coisas sobre as quais pensamos. Alteram o caráter de nossos símbolos: as 

coisas com que pensamos. E alteram a natureza da comunidade: a arena na qual os pensamentos se 

desenvolvem” (POSTMAN, 1994, p. 29).  

Diferentemente de outras instâncias, como um tribunal, em que normas e comportamentos 

são mais explícitos, muitas vezes os ambientes midiáticos apresentam essas especificações de 

modo informal ou mesmo oculto, como no exemplo do funcionamento dos algoritmos do YouTube. 

A ecologia dos meios tem como objetivo justamente chamar a atenção para essas especificações 

que, na visão de Postman, estão intimamente relacionadas às ideologias midiáticas, uma vez que 

“não seria possível uma tecnologia neutra, na medida em que os usos que fazem dela são 

condicionados, em grande parte, pela própria estrutura da tecnologia” (BRAGA, 2008, p.6). Essa 

leitura marxista das materialidades não minimiza o papel dos indivíduos, cuja interação com a 

tecnologia também vai alterar seus usos e recursos, mas considera a assimetria de poder entre 

aqueles que detêm o domínio técnico e comercial sobre determinados meios.  

                                                
93 No original: (...) ways in which the interaction between media and human beings gives a culture its character and, 

one might say, helps a culture to maintain symbolic balance. 
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Trata-se de uma abordagem pertinente se considerarmos, por exemplo, o esforço realizado 

pelo YouTube em múltiplas instâncias para consolidar uma determinada visão de mundo. Ao 

enfatizar a figura dos criadores, a empresa se apresenta a parceiros comerciais como celeiro para 

novos influenciadores e, ao mesmo tempo, como promessa de fama e possíveis riquezas para 

produtores de conteúdo. Paralelamente, ao passo em que destaca a eficácia de seu sistema de 

recomendações, oculta os dados sobre seu funcionamento, creditando a visibilidade de 

determinados vídeos exclusivamente à competência de seus criadores. Outro exemplo do modus 

operandi da empresa pode ser verificado no vídeo “Welcome youtube creators” (YOUTUBE 

CREATORS, 2016). Postada em 2016, a produção ainda aparecia em destaque em janeiro de 2019 

na página do canal YouTube Creators. O vídeo é apresentado como uma introdução ao universo 

dos criadores, onde eles poderão encontrar tudo o que precisam para “se inspirar, interagir e ter 

sucesso”. As orientações, contudo, repetem os discursos apresentados anteriormente, com frases 

vagas sobre a necessidade de ser “criativo”, “autêntico”, e “você mesmo”. Mais uma vez, o 

YouTube se apresenta como o espaço no qual aqueles que fazem parte de “um movimento muito 

especial” têm “liberdade para criar”, inclusive a si mesmos (enquanto youtubers), as suas 

comunidades e a própria cultura da plataforma.  

 Contudo, a liberdade oferecida aos criadores deve obedecer a certos parâmetros, como 

explica o vídeo “Como criar conteúdo com bom senso: diretrizes da comunidade do YouTube” 

(YOUTUBE CREATORS, 2018a), publicado em junho de 2018. Entre as proibições, estão 

postagens com vídeos de conteúdos considerados perigosos, como incentivos a “desafios” que 

podem colocar a vida do espectador em risco; nudez e pornografia (a sexualidade pode ser discutida 

apenas a partir de visões “educativas”, “científicas”, “documentais” ou “artísticas”, diz a narradora 

do vídeo); e discursos de ódio. A plataforma também ameaça silenciar vídeos e canais que violem 

direitos autorais, representem tentativas de intimidação ou bullying ou estejam relacionados a 

práticas de spam, como utilizar títulos, descrições e comentários repetitivos na tentativa de 

aumentar o número de visualizações. Além de seguir estas normas, tornar-se parceiro comercial do 

YouTube – ou seja, dividir com a empresa lucros com anúncios, assinaturas de canal, chats pagos 

e outros recursos – requer algumas metas iniciais. Até janeiro de 2019, a lista incluía ter pelo menos 

4.000 horas de vídeos assistidos nos últimos 12 meses e o número mínimo de 1.000 assinantes. Em 
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caso de inatividade ou queda de audiência e/ou assinantes abaixo das metas mínimas por seis 

meses, o canal pode ser descredenciado pela plataforma94.  

 O canal YouTube Creators disponibiliza ainda uma série de tutoriais para que os produtores 

de conteúdo possam criar vídeos e canais mais atrativos (e lucrativos). As recomendações incluem 

utilizar características que vão além do vídeo em si, como descrições, títulos e legendas, para 

conquistar assinantes e fazer com que estes cliquem regularmente nas produções. Mantendo o 

discurso de que toda essa cultura é moldada pelos criadores, boa parte das “dicas” são oferecidas 

por youtubers de sucesso, que contam sua experiência ao mesmo tempo em que ensinam o 

espectador a trabalhar com as ferramentas desenvolvidas pela plataforma. Em 2018, por exemplo, 

a brasileira Carina Fragozo, autora de um canal sobre inglês para brasileiros, sugeriu em uma série 

de quatro vídeos especiais para o YouTube Creators estratégias como inserir um “elemento 

humano” nos thumbnails de cada vídeo para convencer o público a clicar na produção, como close-

ups ou mostrar “emoções fortes”, já que mostrar o mesmo sorriso ou expressão neutra em todos os 

vídeos seriam “entediantes” (YOUTUBE CREATORS, 2018b). Já Dane Boedigheimer, criador do 

canal “Annoying Orange”, explicou em um vídeo de 2014 que após conquistar milhões de 

seguidores com um vídeo semanal, estava começando a diversificar o conteúdo e postar mais vezes 

por semana para aumentar a popularidade de seu canal95.  

Conselhos semelhantes vêm sendo disseminados por diversos outros canais, uma vez que 

conteúdos sobre como se tornar um youtuber de sucesso fazem sucesso dentro e fora da plataforma. 

Aos poucos, estratégias como atualizar o canal quase diariamente tornaram-se amplamente 

disseminadas, sobretudo porque garantiriam um lugar privilegiado no sistema de recomendações 

do YouTube. Curiosamente, após youtubers famosos confessarem esgotamento físico e mental pela 

rotina extenuante de produção de vídeos, a empresa publicou uma série de vídeos sobre como lidar 

com a síndrome de burnout (YOUTUBE CREATORS, 2018c). Além disso, vem afirmando 

reiteradamente que não existe relação entre a quantidade de vídeos e a popularidade de um canal - 

contrariando os conselhos de Boedigheimer endossados pelo próprio YouTube há alguns anos. 

Em diálogo com Latour (2012), é possível classificar episódios como esse e como 

controvérsias capazes de provocar a abertura uma caixa-preta – no caso, as associações formadas 

                                                
94 O aumento das exigências para manter-se como parceiro comercial e a falta de transparência do YouTube sobre o 

funcionamento de seus algoritmos têm gerado críticas por parte de diversos youtubers. Alegando cansaço extremo, 

nomes populares na plataforma anunciaram nos últimos anos pausas ou o cancelamento de seus respectivos canais 

(ALEXANDER, 2018).  
95 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6VwnbTL0W6. Último acesso em 19 jan. 2019. 
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por humanos e não-humanos no âmbito do YouTube. Na teoria Ator-Rede, da qual o sociólogo é 

um dos principais expoentes, objetos e indivíduos formam coletivos nos quais todos os elementos 

atuam para a articulação de sentidos, ainda que sejam hierarquicamente diferentes (LEMOS, 2014).  

As associações formadas pelo conjunto ator-rede (em uma configuração na qual um ator só existe 

se estiver inserido em uma rede, e vice-e-versa) são construídas a partir de processos de delegação, 

mediação e intermediação, e tendem a se estabilizar com o passar do tempo.  

Voltando à nossa análise, ao utilizar o sistema de recomendações do YouTube, estamos 

delegando aos seus algoritmos a capacidade de realizar uma curadoria dos conteúdos do portal. 

Nessa rede, a plataforma não atua como um simples intermediário, ou seja, aquilo que “transporta 

significado ou forma sem transformá-los” (LATOUR, 2012, p. 65). Pelo contrário, funciona como 

o que Latour classifica como mediador, “ou seja, atores dotados da capacidade de traduzir aquilo 

que eles transportam, de redefini-lo, desdobrá-lo, e de traí-lo (idem, p. 80). Paradoxalmente, quanto 

maior a capacidade da empresa de tornar-se transparente, assegurando a ausência de subjetividade 

de seus algoritmos, maior a sua relevância enquanto mediadora. Isso se reflete não apenas no 

número de cliques vinculados ao sistema, mas no processo de articulação de novas redes e mesmo 

de “traição” dessas mensagens, como ocorreu em 2017, quando anunciantes criticaram o YouTube 

por inserções publicitárias de seus produtos e serviços em vídeos considerados impróprios 

(BRASIL ECONÔMICO, 2017). A cada denúncia ou questionamento, percebem-se 

desestabilizações dessa caixa-preta.  

Parte da complexidade embutida na tarefa de analisar a articulação de redes de sentido em 

uma plataforma como o YouTube reside nas trocas constantes entre humanos e não-humanos e nas 

tentativas de “neutralização” da empresa em relação ao seu papel nessa equação. Práticas que 

podem ter começado com produtores de conteúdo “amadores” e ajudaram a consolidar a 

“YouTubidade” hoje são institucionalizadas pela empresa em vídeos com tutoriais para novatos - 

e, quem sabe, levadas em consideração por seus algoritmos. Termos como “criadores” já são 

comumente utilizados por youtubers e produtores de conteúdo de outras plataformas, 

possivelmente atribuindo-lhe novos sentidos. Seus algoritmos funcionam com base nas 

preferências dos atores humanos e, ao mesmo tempo, podem gerar ações “concretas”, tais quais 

colaborações entre youtubers já relacionados pelo sistema de recomendações. E vice-e-versa, já 

que as redes vão sendo construídas e reconstruídas em tempo real também a partir dessas 

interações. Nada disso, é claro, deve ser considerado como essencialmente novo, visto que essa 
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dinâmica está na gênese da própria TAR. Entretanto, é relevante apontar para algumas 

características no contexto do YouTube, como a velocidade e a opacidade desses processos. 

Retomando a discussão sobre o lugar da plataforma enquanto sistema afetivo, pode-se dizer 

que seu funcionamento põe em prática, ou incentiva certos “ritmos” (ANABLE, 2018), que 

produzem emoções e formas de se relacionar com uma série de questões caras aos nossos tempos. 

O criador, ou youtuber, é uma síntese do trabalhador do século XXI e da gig economy: levado à 

produção incessante em meio a um ambiente pautado por incertezas e integralmente 

responsabilizado por suas ações. O desconhecimento sobre o funcionamento dos algoritmos e a 

mitologia em torno do criador reforçam a ideia de que a tecnologia da plataforma pode funcionar 

como produtores televisivos de outrora, apresentando ao mundo talentos que só precisam de um 

pequeno “empurrão”. Dentre diversas discussões possíveis nessa direção, analisaremos a seguir 

como articulações entre plataforma e indivíduos têm promovido a visibilidade de arenas discursivas 

em prol de políticas identitárias, mais especificamente em torno de uma agenda feminista, ainda 

que sem mencionar o termo. 

 

3.3 Saindo do armário: difusão de debates “sérios” no YouTube 

 

Enquanto busca reforçar sua existência como parte de um processo de democratização da 

comunicação facilitado pelas mídias digitais, o Youtube enfrenta críticas de diversos setores da 

sociedade quanto à sua suposta neutralidade e as consequências de sua política de atuação. Em 

meio à tensão entre liberdade de expressão e necessidade de obter mais e mais cliques, um 

posicionamento da empresa desponta como tentativa de reiterar sua relevância na 

contemporaneidade, seja para imprensa, anunciantes ou para o público em geral: a capacidade dos 

youtubers “mudarem o mundo”, conforme pontuado anteriormente. Neste sentido, e como forma 

de defesa contra acusações de promover conteúdos “frívolos” e produzidos de forma amadora, a 

empresa tem investido de forma crescente para promover determinados conteúdos e youtubers. 

Destacam-se especialmente iniciativas relacionadas a pautas identitárias, como a visibilidade 

feminina, negra e de populações LGBTQ+.  

Um dos primeiros sinais do potencial de campanhas relacionadas a minorias na plataforma 

foi registrado em outubro de 2010, quando o colunista Dan Savage utilizou o YouTube para o 
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lançamento de uma campanha chamada “It Gets Better" (“Vai melhorar”, em tradução livre)96. A 

iniciativa tinha como objetivo enviar mensagens de esperança para jovens LGBTQ+ que se sentiam 

ameaçados por conta de sua sexualidade e, após se tornar viral, contou com a participação de 

Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos. Dali em diante, diversos youtubers 

conhecidos seus vídeos voltados apenas ao entretenimento passaram por uma transmutação aos 

olhos do público, utilizando a plataforma para revelar a homossexualidade aos fãs. Diante dos 

recordes de audiência de tais confissões, o colunista Richard Lawson, da revista Vanity Fair, 

provocou: “Será que todo youtuber eventualmente fará um vídeo ‘saindo do armário’?”. No texto, 

publicado em 2015, Lawson afirmava que essa “saída do armário” não seria necessariamente a 

homossexualidade, mas a oportunidade de falar sobre algum aspecto “profundo e verdadeiro”; uma 

chance de, subitamente, assumir semblante sério diante da câmera e revelar dimensões mais 

complexas. 

Trata-se de uma dinâmica que não é exatamente nova no âmbito das celebridades, mas pode 

ser ressignificada no contexto das práticas de microcelebridades (SENFT, 2013; MARWICK, 

2015). No Brasil, exemplos emblemáticos neste sentido foram vídeos publicados por Lucas Rossi 

Feuerschutte, conhecido como Luba, e Federico Devito em 2014. À época, Luba estava entre os 

mais populares da internet brasileira e gravou um vídeo ao lado da mãe contando sobre como 

revelou sua sexualidade para a família (ROSSI, 2015). Devito, modelo e antigo “colírio” da revista 

adolescente Capricho, também causou comoção após publicar o vídeo “Gay sim, e daí?” (DEVITO, 

2014). 

O próprio YouTube começou a investir de maneira mais incisiva em iniciativas para 

promover a visibilidade de grupos sociais marginalizados a partir de 2016. Naquele ano, lançou o 

projeto Programa Global para Mulheres, com a participação de cinco youtubers de diferentes 

nacionalidades.  O projeto, voltado a “dar continuidade aos nossos esforços para empoderar vozes 

femininas no YouTube”, segundo post no blog do Google Brasil, apresentava duas iniciativas. A 

primeira delas foi o anúncio de que sete de youtubers de diferentes partes do mundo fariam parte 

do programa Embaixadoras da Mudança, parceria da empresa com as Nações Unidas para a 

promoção de ações de desenvolvimento sustentável da organização. A brasileira Tatiane Ferreira, 

responsável pelo canal Acidez Feminina, esteve entre as embaixadoras escolhidas. A decisão gerou 

uma série de protestos entre grupos feministas na época, uma vez que Ferreira afirmou claramente 

                                                
96 Mais informações disponíveis em: https://itgetsbetter.org/. Acesso em 11 de janeiro de 2019. 
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não se considerar feminista (AGUIAR, 2016). A segunda foi a campanha #MulheresCriadoras, que 

descreveremos no próximo tópico. Em seguida, foram lançados os projetos #OrgulhodeSer, para 

promover o orgulho LGBTQ+, e o #YouTubeNegro, para visibilidade de produtores de conteúdo 

sobre questões raciais97. 

 A popularização de vídeos com debates sobre temas “sérios”, ainda que dentro da estética 

característica dos vídeos de YouTube, contraria em certos sentidos críticas comuns sobre a 

frivolidade e narcisismo deste tipo de produção. Afinal, é difícil pensar em um discurso contra a 

homofobia enquanto símbolo de uma sensibilidade terapêutica na qual o indivíduo substitui a 

comunidade, caracterização de autores como Christopher Lasch (1979) para a cultura narcísica 

norte-americana. Sob um olhar menos patologizante, é possível pensar que o YouTube emerge 

como arena para este tipo de debate justamente por refletir aspectos culturais e éticos característicos 

de determinadas sociedades (e contribuir para a disseminação desses valores, conforme vimos 

anteriormente).  

Mais do que representar uma virada narcísica preocupante (TURKLE, 2011), depoimentos 

pessoais podem ser compreendidos produtos de uma sociedade na qual falar sobre si “certamente 

satisfaz um desejo narcísico” (GRIFFITH e PAPACHARISSI, 2010, on-line), mas também gera 

algum tipo de conexão. “Desabafos” característicos do formato em primeira pessoa frequentemente 

dão origem a debates sobre angústias comuns e mesmo estruturais. Em entrevista publicada no site 

da revista “Exame”, a youtuber brasileira Júlia Tolezano afirma que começou um canal de forma 

totalmente egocêntrica, para perder o medo de críticas. Entretanto, ao receber diversos comentários 

de mulheres que se identificavam com suas queixas, percebeu que seus vídeos poderiam ter um 

impacto mais amplo. A partir de então, “o propósito virou outro” (CARVALHO, 2016, on-line). 

Entretanto, vale ressaltar que esses “desabafos” em questão são relatos cuidadosamente 

editados; se existe um processo árduo de seleção sobre que tipo de informações são publicadas 

pelos indivíduos em plataformas de redes sociais de modo geral, (PEREIRA DE SÁ e 

POLIVANOV, 2012), a difusão de conteúdos no portal de vídeos é ainda mais elaborada, dada a 

sua natureza. Como atestam os diversos tutoriais sobre como se tornar um YouTuber de sucesso 

disponíveis nos próprios canais oficiais da empresa, ser um criador não depende de falar livremente 

                                                
97 Embora o universo de youtubers defensores de temas relacionados à cidadania e ativismo seja bem mais amplo –

podemos citar a produção de vídeos em prol da defesa dos animais ou de ambientalistas, por exemplo -, nos parece o 

posicionamento do YouTube ao valorizar preferencialmente canais que acionam a ideia de representatividade diz muito 

sobre a visibilidade de determinadas pautas na contemporaneidade. 
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e sem controle sobre qualquer tema, mas de pensar no que determinado tipo de público gostaria de 

assistir. A oferece um sistema de gerenciamento da audiência para os seus parceiros, com 

informações como sua origem e como chegaram até determinado vídeo (CHENG, LIU e DALE, 

2013).  

Embora apresentem elementos que justifiquem uma associação com uma ideia de “diário 

virtual”, vídeos produzidos por youtubers profissionais são produtos de entretenimento criados a 

partir das associações entre indivíduo e plataforma. Ao alavancar iniciativas voltadas à discussão 

sobre questões emergentes, o YouTube se posiciona diante da imprensa, governos, anunciantes e 

público como uma plataforma importante para a articulação de sentidos e, portanto, socialmente 

relevante. Ao mesmo tempo, dialoga diretamente com transformações em torno da própria noção 

de ativismo e dos entrelaçamentos entre engajamento e mercado, como discutimos no capítulo 

anterior ao examinar a relação entre feminismo e consumo. Contribui, assim, para a popularização 

(e a profissionalização) de conteúdos (sejam “desabafos” ou outros formatos) voltados à 

conscientização social.  

Em artigo publicado em 2017, Kate Stanford, diretora de marketing de anúncios do 

YouTube, afirmava que mudanças de interesses do universo feminino estavam se refletindo na 

audiência da plataforma (STANFORD, 2017). De acordo com Stanford, a visualização de vídeos 

ligados a empoderamento, empreendedorismo, economia e serviços estava triplicando a cada ano, 

contrariando estereótipos sobre o consumo feminino de conteúdos sobre beleza98. Embora o 

fenômeno acompanhe transformações em curso, o que buscamos destacar é a contribuição da 

empresa para o fortalecimento de novos imaginários sobre a representação feminina na plataforma. 

Trata-se, afinal, de uma estratégia que dialoga diretamente com a ideia de que os “criadores” podem 

“mudar o mundo”, amplamente difundida pela empresa em diversos momentos ao longo de sua 

história99.  

                                                
98 O que não significa, é claro, que vídeos sobre beleza devam ser reduzidos a estereótipos de futilidade ou alienação.  

 
99 A tentativa de moldar a paisagem afetiva na qual se desenrolam as dinâmicas de representação feminina engloba 

também o mercado publicitário. Além de apresentar e endossar publicamente a produção de determinadas youtubers – 

indicando, portanto, que seu trabalho merece a atenção da audiência e o patrocínio de de empresas –, a plataforma 

lançou, em 2017, uma edição especial do “YouTube Ads Leaderboard” por ocasião do Dia Internacional da Mulher. 

Publicado no site “Think with Google”, voltado à divulgação de recursos de marketing e informações sobre consumo 

envolvendo a empresa, o relatório apresentou os anúncios que as mulheres preferiam assistir no YouTube, com 

destaque para o “empoderamento feminino” e consumo de vídeos com “mensagens-chave inspiradoras que incentivam 

espectadoras de todas as idades, a seguirem adiante com coragem e superarem seus limites a cada dia” (YOUTUBE, 

2017c). 
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Em uma perspectiva mais abrangente, essas empreitadas refletem um movimento de 

transformação do entretenimento em uma linguagem que compõe a maioria dos discursos 

midiáticos contemporâneos (PEREIRA E POLIVANOV, 2012). Classificamos vídeos e canais que 

se aproximam dessa proposta como produtos de infotainment, neologismo da língua inglesa que 

reúne as palavras information (informação) e entertainment (entretenimento). Tal categorização 

não busca abarcar todo o universo de vídeos produzidos por determinado youtuber reconhecido 

pela discussão de temas “sérios”, por exemplo, uma vez que a alternância com discussões “triviais” 

é fundamental para a construção da “intimidade performatizada” (MARWICK e BOYD, 2011) que 

permeia as práticas de microcelebridades. Sua aplicação tem como objetivo localizar a produção 

cultural em circulação no YouTube em um cenário de hibridizações crescentes em outros meios, 

sobretudo em programas televisivos. 

A origem do termo infotainment não é um consenso entre autores que estudam o tema. 

Segundo Daya Kishan Thussu (2007), o termo surgiu como denominação para as notícias 

publicadas por um jornal norte-americano chamado “American Penny Press” (imprensa norte-

americana de centavo, em tradução livre) nos anos 1930. Vendida a baixo custo, a publicação se 

apresentava como um veículo para diversão e informação, privilegiando histórias sobre sexo, 

criminalidade e a intimidade das estrelas da época. O termo voltaria à tona durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando filmes foram amplamente utilizados como propaganda política e fonte de 

informações sobre o conflito (idem).  

Já outros autores, como Geoffrey Baym (2008), apontam para o uso do termo a partir dos 

anos 1980 e sua explosão na década seguinte. Para Baym, a articulação entre informação e 

entretenimento ocorre a partir de reconfigurações na paisagem midiática motivadas por mudanças 

tecnológicas, econômicas e culturais. Fatores como a popularização da televisão a cabo (sobretudo 

em um contexto norte-americano, que não se repetiu na mesma intensidade no Brasil) em um 

primeiro momento, e posteriormente a expansão da internet, multiplicaram as fontes informativas 

(BAYM, 2008, p. 02) – além da demanda por celebridades, como discutido no capítulo 1. Pensando 

o termo a partir dos gêneros televisivos, o autor classifica de infotainment todos os programas que 

ultrapassam as diferenças tradicionais entre gêneros voltados à informação (como telejornais) e ao 

entretenimento (como novelas).  

Embora pontue o reconhecimento de um número cada vez maior de programas que 

conseguem articular as duas esferas com maior profundidade no início do século XXI, o autor 
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lembra que o termo tem carga pejorativa, associada à comercialização da indústria midiática global 

(GOMES, 2009). Historicamente, foi (e continua a ser) utilizado para denunciar a queda de 

qualidade em programas noticiosos ou a popularização de programas de entretenimento que imitam 

o jornalismo sem apresentar conteúdos com a mesma qualidade ou relevância (BAYM, 2008). Tal 

posicionamento é herdeiro de construções históricas que estabeleceram visões dicotômicas entre 

as noções de entretenimento, associado ao prazer e à diversão, e as ideias de notícias ou 

conhecimento (GUTMANN, 2008; GOMES, 2009). Retomando a discussão realizada no capítulo 

2, pode-se dizer que tais articulações remontam ao extenso debate sobre a relação entre afeto e 

racionalidade, que não retomaremos aqui. Entretanto, autores como Baym (2008) e a brasileira 

Juliana Guttman (2008) argumentam que produções contemporâneas como o programa CQC, que 

ganhou versões locais em diversos países, inclusive o Brasil, são exemplos do uso da cultura visual 

e do humor associados ao entretenimento para a promoção de debates relevantes na esfera pública. 

Um indício importante de mudanças em relação a visões dicotômicas reside na proliferação recente 

de iniciativas híbridas até então pouco exploradas, como jornalismo e teatro,100 ou na adoção 

crescente de memes em reportagens e outros materiais jornalísticos (BITTENCOURT e 

GONZATTI, 2016). 

Embora infotainment seja considerado por alguns autores como um novo gênero, 

acompanhamos o posicionamento de Gomes (2009), que o classifica enquanto uma estratégia 

midiática. Essa categorização parte de uma definição do entretenimento enquanto valor vinculado 

ao prazer e aos sentidos que se traduz “por um conjunto de estratégias para atrair a atenção de seus 

consumidores” (GOMES, 2009, p. 7). O infotainment, segundo a autora, pode ser considerado 

como uma estratégia de duplo viés, capaz de comunicar tanto a presença de conteúdos associados 

ao entretenimento quanto “formas específicas de produção e consumo que quaisquer conteúdos 

recebem quando participam do circuito comunicativo da cultura midiática” (idem). Gomes pontua 

ainda que o infotainment  

 

parece ser o resultado de uma complexa articulação entre políticas 

macroeconômicas, marcos regulatórios, possibilidades tecnológicas, 

estratégias empresariais, expectativas históricas e culturais sobre os 

sistemas televisivos e seus produtos, ideologias, práticas e expectativas 

                                                
100Experiência emblemática nesta direção é o chamado jornalismo ao vivo, gênero que combina técnicas de apuração 

jornalística, performance teatral e storytelling (contação de histórias) (GABRIEL, 2018). 
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profissionais do campo midiático, pressupostos e conhecimentos sobre a 

audiência. (GOMES, 2009, p. 12) 

 

Reconhecendo a centralidade do meio televisivo para a consolidação de diferentes formas 

de infotainment, acreditamos que a popularização de vídeos que conjugam uma certa 

“YouTubidade” e debates sobre temas “sérios” representa mais um passo nessa articulação. Por 

um lado, a disseminação de vídeos nos quais youtubers discorrem sobre determinados temas de 

interesse público a partir de suas próprias vivências ou de elementos da cultura pop é parte de um 

processo histórico de hibridização de produtos culturais que ocorre em múltiplas esferas. Por outro, 

vale ressaltar novamente, a empresa tem papel importante na circulação de tais conteúdos dentro 

da plataforma, uma vez que desenvolve várias iniciativas para promovê-los. Ao dar visibilidade a 

youtubers engajados, corrobora a ideia de que o sonho da independência financeira pode vir 

acompanhado de uma “missão” para melhorar o mundo, rememorando uma retórica amplamente 

utilizada pela publicidade na construção de um conceito de juventude associado a valores como 

sociabilidade, felicidade e liberdade (PEREIRA, 2010).  No próximo tópico, analisaremos a 

formação de uma rede de youtubers feministas brasileiras e o papel da plataforma nessa articulação 

a partir de campanhas promovidas entre os anos de 2016 e 2018. 

 

3.4 Criadoras e engajamento feminino no YouTube 

 

A campanha #Criadoras, lançada por ocasião do Dia Internacional da Mulher em 2016, foi 

uma produção global realizada a partir dos YouTube Spaces, estúdios da empresa espalhados em 

diferentes países. Sete participantes gravaram vídeos em que encarnavam mulheres notáveis, além 

de receber convidadas de seus respectivos países para colaborações. Mais uma vez, o projeto 

contou com uma representante brasileira, Júlia Tolezano. Jornalista por formação, ela havia 

ganhado destaque no ano anterior após publicar um vídeo sobre relacionamentos abusivos 

intitulado “Não tira o batom vermelho” (TOLEZANO, 2014) que soma mais de 3,5 milhões de 

visualizações em 2019.  

  Em reportagem sobre a iniciativa, o jornal o “O Globo” justificava a escolha pela mistura 

entre “ativismo feminista e humor afiado” de Tolezano, bem como seu “jeito simples de falar sobre 

temas espinhosos” (CAMPOS, 2016, on-line). A proposta dos encontros com as colegas brasileiras, 

explica a jovem na mesma reportagem, era “falar sobre o que é ser mulher no YouTube”. Gravados 
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no YouTube Space São Paulo, os encontros foram registrados em vídeos publicados nos canais das 

participantes e disponibilizados em uma playlist no canal “Jout Jout Prazer”. Cada vídeo apresenta 

uma conversa entre Júlia Tolezano e convidada(s) sobre temas relacionados a descobertas e 

desafios da atividade de “mulheres criadoras” no YouTube, discutindo temas como racismo, 

envelhecimento e luta contra a homofobia. 

 Além de Jout Jout, 15 convidadas estrelam a série: Bruna Vieira (Bruna Vieira), Flavia 

Calina (Flavia Calina), Liliane Prata (Canal da Lili), Tatiana Feltrin (Tiny Little Things), Tatiany 

Leite (Vá ler um livro), Malena (malena010102), Nátaly Neri (Afros e Afins), Julia Petit (Petiscos), 

Ana de Cesaro (Ana), Mandy Candy (Mandy para maiores), Ana Lídia Lopes (Ana Lídia Lopes), 

Isa Lima (Isa Lima), Lorelay Fox (Para tudo), Jéssica Tauane (Canal das Bee) e Debora Baldin 

(Canal das Bee). Assim como nas demais campanhas que descrevemos neste tópico, os canais 

foram analisados de acordo com elementos como descrições, vídeos e imagens de capa para 

determinar áreas de atuação predominantes em cada canal. A categorização, que não esgota a 

variedade de temas abordados, se mostrou relevante para compreender o perfil das participantes 

das campanhas, que passou por modificações ao longo do tempo.  

A heterogeneidade dos canais envolvidos em #Criadoras indica uma tentativa de dialogar 

com públicos variados, ou diferentes perfis de mulheres. Flavia Calina, uma das youtubers mais 

populares do país, era conhecida por vídeos sobre sua rotina familiar nos Estados Unidos; Bruna 

Vieira e Ana Lídia ganharam visibilidade por escrever e postar vídeos sobre beleza, maquiagem e 

a passagem da adolescência para a vida adulta; Tatiana Feltrin e Tatiany Leite atuavam 

principalmente como booktubers, apresentando resenhas de livros em vídeo; Malena, outra 

youtuber bastante popular, postava conteúdos majoritariamente sobre games;  Isa Lima, que viria 

a se lançar como cantora com o nome IZA, era por seus covers de grandes nomes da música; 

Lorelay Fox, nome mais controverso da lista, é uma drag queen interpretada por Danilo Dabague 

que se tornou célebre por falar sobre maquiagem, o universo das drag queens e, posteriormente, 

temas relacionados à luta contra a homofobia; Mandy Candy é uma mulher trans que, na época, 

debatia principalmente temas sobre seu processo de transição e o preconceito contra pessoas trans; 

Jéssica Tauane e Debora Baldin integravam o Canal das Bee, direcionado ao público LGBTQ+; 

Ana de Cesaro tinha um perfil próximo ao de Júlia Tolezano, alternando vídeos sobre temas do seu 

cotidiano e debates sobre feminismo e temas afins; por último, Nátaly Neri tinha como foco temas 

relacionados à moda, beleza e feminismo negro. Em comunicados e matérias sobre a campanha, 
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não há especificações sobre os critérios de seleção das participantes. Entretanto, é possível notar 

que as seis últimas já apresentavam um perfil mais “engajado” em seus respectivos canais.  

 Em 2017, youtubers brasileiras voltaram a se destacar em projetos do YouTube para 

promover o Dia Internacional da Mulher. O primeiro foi a campanha #HerVoiceIsMyVoice, ou 

#AVozDelaÉAMinhaVoz, em português. No vídeo promocional global da iniciativa (YOUTUBE, 

2017d) no qual a empresa incentivava mulheres a compartilhar “vídeos inspiradores” de outras 

mulheres no YouTube, duas brasileiras aparecem em meio a outras youtubers de diversas partes 

do mundo: as já mencionadas Nátaly Neri (Afros e Afins) e Tatiane Ferreira (Acidez Feminina). É 

relevante notar que o vídeo não exalta apenas o trabalho das youtubers, mas alterna suas imagens 

com imagens de mulheres como a ex-primeira-dama norte-americana Michelle Obama e a ativista 

Malala Yousafzai. A apresentadora Ellen Degeneres surge na tela emocionada ao receber uma 

condecoração e afirma ter descoberto uma missão “que não era só sobre mim”, assim como parece 

ter ocorrido com as outras mulheres que aparecem em sequência. Ao enquadrar o trabalho de 

influenciadoras nesse contexto, sugere-se uma equiparação entre youtubers, figuras públicas e 

celebridades a partir do momento em que todas utilizam os “holofotes” para se tornar inspirações 

para as outras mulheres.  

 Outra iniciativa que reuniu youtubers brasileiras, dessa vez para uma colaboração, foi a 

campanha #PorQueMulher, ainda em 2017. Em formato de esquetes, oito vídeos gravados no 

YouTube Space São Paulo apresentaram debates sobre tabus associados ao feminino, como a 

ausência em livros de história, a necessidade de depilação ou a desigualdade salarial. Outra 

youtuber feminista em ascensão foi escolhida como “madrinha” da campanha: Maíra Medeiros, do 

canal “Nunca te pedi nada”. “Conhecida também por esquetes e paródias que provocam e 

conscientizam sua audiência com temas sobre o universo feminino”, explica reportagem do site 

“Canal Tech”, Medeiros foi a única a participar de todos os vídeos gravados no YouTube Space e 

responsável por publicá-los em seu canal (CANAL TECH, 2017, on-line).   

 Diferentemente de campanhas anteriores, #PorQueMulher foi lançada em parceria com a 

Think Olga, ONG feminista ligada a mobilizações feministas expressivas sobretudo em 

plataformas de rede social. Possivelmente por conta desse envolvimento, boa parte das 16 

youtubers envolvidas já eram reconhecidas pela produção de conteúdos de teor ativista e/ou 
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questões ligadas à representatividade101. Luiza Junqueira (Tá Querida), Alexandra Gurgel 

(Alexandrismos) e Jéssica Tauane abordam temas relacionados à gordofobia e ao movimento body 

positive (além da atuação já mencionada no Canal das Bee, Tauane havia acabado de lançar o canal 

Gorda de Boa); Gabi Oliveira (De Pretas), Nátaly Néri (Afros e Afins), Maíra Azevedo (Tia Má), 

Ana Paula Xongani (Ana Paula Xongani), Amanda Mendes (Tô de Crespa) e Xan Ravelli (Soul 

Vaidosa) debatem frequentemente racismo e empoderamento da mulher negra; Rosa Luz (Barraco 

da Rosa) discute sobre questões relacionadas à sua condição de mulher trans negra; Mariana 

Torquato (Vai uma mãozinha aí?) produz conteúdos sobre pessoas com deficiência; Mag Halat 

(Mag Halat) relata sua rotina como muçulmana que utiliza véu no Brasil, e Helen Ramos (Hel 

Mother) se tornou conhecida por debater a desromantização da maternidade. As exceções são Mari 

Nolasco (Mari Nolasco), dona de um canal sobre música, Haru (Canal da Haru), que aborda 

principalmente temas vinculados a games e cultura pop, e Nathália Arcuri (Me poupe!), youtuber 

conhecida por seu trabalho sobre educação financeira. 

 Em 2018, uma nova campanha da empresa apostou na colaboração entre youtubers para a 

promoção de questões sobre o universo feminino. Descrito como um “projeto global de 

empoderamento feminino”, o Women in Comedy (Mulheres na Comédia) foi uma iniciativa 

promovida pelo canal Whohaha e a diretora norte-americana Elizabeth Banks em parceria com o 

YouTube Space RJ no Brasil. Segundo o YouTube, mais de 100 criadoras receberam apoio por 

meio de sets de filmagem, coordenação e recursos de produção para gravações em Los Angeles, 

Londres, Toronto, Mumbai, Berlim, Paris e Rio de Janeiro102. Batizado de “#FalaMiga” no Brasil, 

o projeto desta vez foi liderado pelas autoras do canal DRelacionamentos, especializado na 

produção de esquetes humorísticos, muitos dos quais de viés feminista. Além de novos esquetes, 

os vídeos gravados em parceria com outras youtubers apresentaram conversas com o mesmo mote: 

assuntos que as mulheres estão “cansadas de ouvir”, como cobranças no mercado de trabalho ou 

em relação à gravidez. 

 Algumas participantes da campanha estão nas listas mencionadas anteriormente, repetição 

que pode indicar uma carência de youtubers ou a consolidação de nomes mais vinculados à ideia 

                                                
101Nem todas as youtubers listadas defendem ou representam o feminismo; entretanto, a observação considera que a 

visibilidade de mulheres como Mag Halat, que narra sua rotina como muçulmana no Brasil, já adquire caráter político 

a partir do enfrentamento a preconceitos e estereótipos. 
102 Informações retiradas da descrição dos vídeos do projeto no Brasil. A lista completa está disponível em: 

https://bit.ly/2I8vu6q. Acesso em 10 jan. 2019. 
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de empoderamento feminino. Considerando a popularidade do YouTube no país – em relatório de 

2017 a empresa informou ter atingido a marca de 98 milhões de usuários (YOUTUBE, 2017b) – a 

segunda opção parece mais provável. Entre as 20 participantes dos vídeos oficiais da iniciativa 

(além das integrantes do DRelacionamentos), gravados no YouTube Space, seis já haviam 

participado das campanhas de 2016 e 2017: Júlia Tolezano, Maíra Medeiros, Jéssica Tauane, Luiza 

Junqueira, Helen Ramos, Tatiany Leite e Malena. A ONG Think Olga voltou a atuar na seleção 

das convidadas em parceria com o canal DRelacionamentos. 

 Dentre as demais convidadas, duas trabalham com cultura pop e cinema, Carol Moreira 

(Carol Moreira) e Luisa Classen (Lully de Verdade); Cátia Damasceno (Cátia Damasceno) produz 

vídeos sobre sexo e relacionamentos, Ellora Haone (Ellora Haone) aborda principalmente sobre 

autoestima e saúde mental; Mariana Morena (Mari Morena) e Luci Gonçalves (Luci Gonçalves) 

discutem questões relacionadas à autoestima da mulher negra, beleza e sexualidade LGBTQ+; 

Natália Abreu (Natália Abreu), Lilian Melchert (Que Diabos!), Gabie Faddel (Gabie Faddel) e 

Karen Jonz (Karen Jonz) alternam curiosidades, registros das respectivas rotinas e conselhos sobre 

assuntos diversos; Dafne Amaro (Saúde na rotina) é instrutora de yoga e faz parte de um canal 

sobre emagrecimento, saúde e exercícios e Adriana Cubas (Adriana Cubas) possui um canal 

voltado para conselhos sobre a carreira, que a autora define como “empoderamento profissional” 

na descrição do mesmo.  

 Mais do que determinar o papel de cada uma das youtubers mencionadas para a 

disseminação de mensagens ligadas ao feminismo, este levantamento inicial teve como objetivo 

identificar a formação de redes a partir de campanhas institucionais ligadas ao YouTube. É 

relevante notar que as redes em questão vão além das convidadas listadas, visto que cada campanha 

tem viés colaborativo. A cada vídeo, espectadoras eram convidadas a gravar suas próprias 

produções com as respectivas hashtags como forma de ampliar o alcance da campanha e o de seus 

próprios canais ao se filiarem a iniciativas de grande visibilidade. Ao optar por descrever 

brevemente a atuação apenas daquelas que participaram dos vídeos “oficiais” das campanhas, 

compreendemos que a escolha de determinadas youtubers é parte de um processo importante de 

legitimação das mesmas enquanto representantes do tipo de “criadoras” que a empresa deseja 

promover. O envolvimento direto de uma organização feminista reconhecida no Brasil na 

articulação de duas das campanhas mencionadas reforça essa legitimação. 



 
 
 

143 
 

 Por outro lado, um dado qualitativo interessante para nossa pesquisa diz respeito ao 

aumento no número de vídeos relacionados a ideias de empoderamento feminino no período entre 

as campanhas. Todos os canais cujas autoras publicam vídeos com perfil mais militante 

despontaram em meados de 2015 ou posteriormente. Em diversos casos, as trajetórias também são 

parecidas. Nomes como Ellora Haone, Nátaly Neri, Luci Gonçalves, Júlia Tolezano, Maíra 

Medeiros e Ana de Cesaro começaram no YouTube com vídeos que dialogavam com papeis 

femininos amplamente populares na plataforma, seja por meio de conteúdos sobre moda e beleza, 

seja por meio do humor. Aos poucos, passaram a publicar com maior frequência vídeos 

mencionando mais explicitamente a luta de mulheres/negros/população LGBTQ+ por igualdade 

social.  

 

3.4.1 Além das campanhas: redes de colaborações entre youtubers feministas 

 

 A partir do levantamento apresentado anteriormente, nos propusemos a analisar quais foram 

os youtubers convidados por três influenciadoras digitais notadamente feministas para 

colaborações entre canais durante o mesmo período, o intervalo de tempo entre os anos 2016 e 

2018. O objetivo foi compreender uma possível confluência de participantes, indicando o 

fortalecimento de conexões e de uma rede de interações em torno de conteúdos ativistas. Assim 

como no mapeamento anterior, buscamos identificar áreas de atuação de cada youtuber e temas 

abordados nas colaborações analisadas. Além disso, também buscamos observar se houve aumento 

no número de conteúdos relacionados a empoderamento feminino ou outras causas sociais por parte 

das três youtubers escolhidas como elos centrais dessas redes.  

Não por acaso, essas youtubers também ocuparam posições de destaque nas campanhas do 

YouTube. Além da supracitada Júlia Tolezano, a mais popular entre as youtubers listadas até abril 

de 2019, com pouco mais de 2 milhões e 187 mil assinantes, optamos por concentrar nossa análise 

nos canais de Maíra Medeiros, também uma das mais populares neste “segmento” (em abril de 

2019, possuía 1,493 milhão de assinantes), e Nátaly Néri. No último caso, além da popularidade 

(cerca de 510 mil inscritos no mesmo período, número razoável, porém consideravelmente menor 

que Tolezano e Medeiros) e reconhecimento pela atuação ativista, levamos em consideração a 
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importância de abordar questões relacionadas ao feminismo negro que as outras duas, mulheres 

brancas de classe média, apenas tangenciam em suas produções103. 

 Ao longo de três anos, além das participações nas campanhas #MulheresCriadoras e 

#FalaMiga, o canal Jout Jout Prazer realizou parcerias com com outros 14 canais em 12 vídeos, 

além de registrar conversas com amigos ou personalidades que não foram incluídos no 

levantamento por não serem reconhecidos enquanto youtubers no momento das gravações. Em 

2016, Júlia Tolezano gravou vídeos com Kumamiki (Kumamiki), autora de um canal inteiramente 

em japonês, Nátaly Neri (Afros e Afins), Jéssica Tauane e Débora Baldin (Canal das Bee) e o 

médico Dráuzio Varella (Dráuzio Varella). No ano seguinte, o número se manteve, com novas 

colaborações com Jéssica Tauane, agora divulgando dois canais (Canal das Bee e Gorda de Boa), 

Amanda Guimarães (Mandy Candy) Helen Ramos (Hel Mother) e Maíra Azevedo (Tia Má). Em 

2018, houve participações de Ana Paula Xongani (Ana Paula Xongani), Valéria Rezende (3000 

dias), que grava vídeos sobre urticária, Filipe Oliveira e Eduardo Camargo (Diva Depressão), 

conhecidos por comentários “venenosos” sobre o universo dos famosos, e uma produção 

patrocinada com Ana Paula Xongani, Alexandra Gurgel (Alexandrismos) e Mariana Torquato (Vai 

uma mãozinha aí?). Apenas quatro dos 12 vídeos listados não trazem convidadas que participaram 

das campanhas do YouTube listadas anteriormente, número que se torna ainda mais expressivo 

considerando a quantidade pequena de colaborações registrada no período. 

 As colaborações registradas no canal de Nátaly Neri apresentam uma homogeneidade ainda 

maior, uma vez que a youtuber participou de diversas iniciativas para o fortalecimento de uma rede 

de produtores de conteúdo sobre questões vinculadas à negritude. Em 2016, além da campanha 

#MulheresCriadoras em parceria com Júlia Tolezano, a jovem participou de duas iniciativas do 

YouTube vinculadas a influenciadores negros: Creators for change (Criadores pela mudança, em 

português), que reuniu youtubers de diferente partes do mundo em um evento em Londres, que 

resultou em um vídeo ao lado de Ana Paula Xongani (Ana Paula Xongani) e Xan Ravelli (Xan 

Ravelli) na capital inglesa; e YouTube Negro, no qual recebeu oito youtubers e personalidades 

negros no YouTube Space SP para uma série de vídeos publicados em seu canal. A campanha 

contou com participações de Magá Moura (Magavilhas), Xan Ravelli (Xan Ravelli), Gabriela 

Oliveira (De Pretas), Murilo (Muro Pequeno), Joyce Gervais (Joyce Show), Egnalda Cortes 

                                                
103 Apesar da posição de centralidade na campanha #FalaMiga, o canal DRelacionamentos não fez parte deste 

levantamento por ser baseado em vídeos de ficção com diversos atores, o que foge ao tipo de práticas de 

microcecelebridade que analisamos aqui.  
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(Egnalda Côrtes), Ph Côrtes (PhCôrtes) Tati Sacramento (Tati Sacramento Oficial), além das 

cantoras Tássia Reis e Elza Soares. Colaborações fora do âmbito de campanhas foram realizadas 

com Lorena Monique (Neggata), Ana Paula Xongani (Ana Paula Xongani) e Rosa Luz (Barraco 

da Rosa).       

 Em 2017, um grupo de youtubers negras brasileiras organizou outra iniciativa coletiva para 

dar visibilidade aos seus respectivos canais, o Amigo Secreto das Pretas. A “corrente” contou com 

15 canais participantes: Nátaly Neri, Regianne Rosa, Aline Custódio, Rose Hapuque, Patricia 

Ramos, Xan Ravelli, Gisele Lopes, Ana Paula Xongani, Gabi Oliveira, Sa Ollebar, As Tavares, 

Camila Nunes, Verena Barros, Tati Sacramento e Érica Ribeiro. Entre as participações regulares, 

Neri recebeu Joely Nunes (Afrontay), dono de um canal sobre militância negra e LGBT e cultura 

pop, Bruna Santina (Niina Secrets), influenciadora especializada em beleza, e Ellora Haone (Ellora 

Haone). Em 2018, participaram do Patrícia Avelino (Patrícia Avelino), que debate questões ligadas 

à beleza e autoestima de mulheres negras, tal qual Luci Gonçalves (Luci Gonçalves). Além disso, 

Jonas Maria (Jonas), namorado da youtuber e homem trans, também gravou participações. Desta 

forma, seis das nove colaborações não vinculadas a nenhuma mobilização coletiva envolveram 

youtubers participantes das campanhas mencionadas anteriormente.   

 Entre os canais analisados, o de Maíra Medeiros foi o que mais publicou colaborações entre 

2016 e 2018. Além dos vídeos gravados como parte da campanha #PorQueMulher, a youtuber 

publicou 54 produções com participantes de outros canais. Assim como apresentam maior número 

de colaborações, seus vídeos trazem maior heterogeneidade, ainda que os convidados 

frequentemente debatam questões ligadas a feminismo e cultura LGBTQ+. Em 2016, duas paródias 

gravadas pela influenciadora, contra a homofobia e relacionamentos abusivos, reuniram um 

exército de youtubers: Ariane Freitas (Indiretas do Bem), Isabela Catão (Isabela Catão), Dani Cruz 

(Mais Magenta) Jéssica Grecco (Indiretas do Bem), Naty Graciano (Naty Gracioano), Tats Bueno 

(Não Mais Fat), Catharina Dória (cathavento), Daniel Bovolento (Daniel Bolovento), Danilo 

Leonardi (Danilo Leonardi), Douglas Guerra (Douglas Guerra), Fernando Escarião (Fernando 

Escarião), Hey Reinaldo (Hey Reinaldo), Marimoon (Marimoon), Mandy Candy (Mandy para 

maiores), Michelle Rogério (Michelle Rogério), e Rafael Leick (Viaja, Bi!). 

 No mesmo ano, Medeiros recebeu ainda em participações individuais Lorelay Fox (Para 

Tudo), o apresentador Celso Portiolli (Celso Portiolli), Mandy Candy (Mandy para maiores), 

Catharina Dória (cathavento), Foquinha (Foquinha), especializado em cultura pop, Estevam 
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(Estevam pelo mundo), dono de um canal sobre viagens, Raquel e Isabela (Beijei Gostei), que 

abordavam questões sobre sexualidade LGBTQ+, Edu e Felipe (Diva Depressão), a cantora Mc 

Soffia, que também apresenta debates sobre feminismo negro em seu canal na plataforma, Nathalia 

Arcuri (Me Poupe), Bruna Louise; Maicon Santini (Maicon Santini), produtor de conteúdo sobre 

variedades e vlogs; e Caio (É Tipo Isso). 

 Em 2017, o ritmo de participações no canal manteve a intensidade. Medeiros recebeu  

Rodrigo Maya (RocMaya), autor de canal sobre cultura pop, Maicon Santini (Maicon Santini), Edu 

e Felipe (Diva Depressão) em quatro vídeos ao longo do ano, Louie Ponto  (Louie Ponto), que 

narra suas experiências como lésbica e debate temas relacionados à cultura LGBTQ+ e feminismo; 

Lorelay Fox (Lorelay Fox), Mag Halat (Mag Halat), (Ana Paula Xongani), Helen Ramos (Hel 

Mother), Dina, Jaque e Mari (DRelacionamentos), Tatiany Leite (Vá ler um livro); Dani Cruz 

(Mais Magenta); Luiza Junqueira (Tá querida); Talitah Sampaio (DIY Talitah Sampaio), Mariana 

(Vai uma mãozinha aí?), Regina Volpato (Regina Volpato), dona de um canal de entrevistas e 

debates sobre empoderamento feminino, entre outros temas; Niina Secrets, Fabi Santina (Fabi 

Santina), cujo canal transita entre vlogs e dicas de beleza, Nátaly Nery, Malena (Malena) em dois 

vídeos diferentes e Mariana Xavier (Mundo Gordelícia), atriz e ativista body positive. 

No ano de 2018, mais uma paródia sobre relacionamentos abusivos reuniu outro time de 

youtubers: Alexandra Gurgel (Alexandrismos), Bells (Tô de Bells), que também publica vídeos 

sobre autoestima de mulheres gordas, Filipe Oliveira e Eduardo Camargo (Diva Depressão), Hebert 

Castro (Canal das Bee), Lorelay Fox (Para tudo), Marcelo Laham (Embrulha Pra Viagem), dono 

de um canal sobre viagens, Nátaly Neri (Afros e Afins) e Titzi Oliveira (O Mundo nerd de Tiffany), 

autora de um canal infantil. Medeiros gravou ainda vídeos sobre diferentes temas com Viviane 

Santos (Viviane Santos), dona de um canal sobre dança e atuação, Maristela e Natália (Papo de 

Preta), que debatem principalmente questões vinculadas ao feminismo negro; Nah Cardoso (Nah 

Cardoso), dona de um canal sobre moda, vlogs, viagens, e dicas de beleza; a maquiadora Karen 

Bachini (Karen Bachini), dona de um canal sobre maquiagens (foram publicados dois vídeos sobre 

o tema no canal); Lorelay Fox (Lorelay Fox), Marina Santa Helena (Marina Santa Helena), dona 

de um canal sobre moda e beleza; Rubia (Nosferotika), especializada em cultura gótica, a drag 

queen Romolo Cricca (Romolo Cricca), dona de um canal sobre maquiagem, Malena (Malena), 

Foquinha (Foquinha), Ellora Haonne (Ellora Haonne) e Nina Dutra (DRelacionamentos). Filipe 

Oliveira e Eduardo Camargo, do canal Diva Depressão, participaram de mais quatro vídeos. No 
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total, 15 canais representados nas campanhas ligadas ao YouTube mencionados anteriormente 

colaboraram com Medeiros em vídeos além das campanhas. É interessante ressaltar ainda a 

recorrência de nomes que também colaboraram com Tolezano e Neri no mesmo período, 

mostrando o fortalecimento da rede.  

A tabela na página seguinte apresenta a correlação entre os youtubers que participaram dos 

três canais mencionados e aqueles que fizeram parte das campanhas promovidas pelo YouTube no 

período da análise. Os nomes em negrito correspondem aos youtubers e/ou canais que estiveram 

presentes em pelo menos uma das campanhas aqui descritas. 
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Tabela 1: colaborações nos canais Afros e Afins, Jout Jout Prazer e Nunca Te Pedi Nada 

 

Fonte: elaboração própria 
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3.5 Considerações sobre a articulação de redes de youtubers feministas 

 

 O microcosmo descrito acima não pretendeu esgotar a rede de sentido em torno do 

protagonismo feminino formada por articulações entre atores humanos e não-humanos no 

YouTube. Conforme explicitado anteriormente, ao apresentar recomendações de vídeos baseadas 

em critérios diversos, que incluem os hábitos de consumo de cada indivíduo, a plataforma elabora 

continuamente redes que conectam as youtubers mencionadas neste capítulo a outros sentidos. A 

partir de seus nichos de atuação, muitas são incluídas frequentemente em listas de indicação sobre 

temas como beleza ou curiosidades, por exemplo. Além disso, associações são construídas a partir 

de outras apropriações da plataforma, como indicações que as próprias youtubers apresentam em 

listas de canais favoritos, vídeos e comentários realizados nos vídeos de outras colegas. Dentre 

diversas trajetórias analísicas possíveis, optamos por seguir os rastros visíveis de uma articulação 

específica em um determinado período, correspondente aos anos que se seguiram após uma 

intensificação de movimentações feministas na internet brasileira (seguindo uma tendência global). 

Ao enfatizar as articulações promovidas por campanhas institucionais vinculadas ao próprio 

YouTube, buscamos contribuir para uma visão ampliada de seu papel enquanto intermediário 

cultural. A expressão, aqui, engloba tanto a visão de Burgess e Green (2009) sobre a importância 

da plataforma para a articulação de práticas culturais, quanto o sentido empregado por Rojek 

(2008), relacionado ao processo de construção de uma celebridade. 

 Relembrando o debate realizado no primeiro capítulo, o termo intermediário cultural foi 

utilizado por Rojek para denominar todos os agentes envolvidos no planejamento de “uma 

apresentação em público de personalidades célebres que resultará num encanto permanente para 

uma plateia de fãs” (ROJEK, 2008, p.12). O autor menciona uma série de profissionais de áreas 

diversas, como publicitários, agentes, figurinistas, assistentes e fotógrafos, preterindo o papel dos 

atores não-humanos envolvidos nesse processo, tais quais câmeras, microfones ou mesmo 

espelhos. Ao nos apropriarmos do termo para refletir sobre as associações entre o YouTube e seu 

sistema de astros (Burgess e Green, 2008), procuramos ressaltar a relevância de processos e 

estruturas materiais que contribuem para a visibilidade de determinados sujeitos na esfera pública, 

questão particularmente relevante considerando a atuação de algoritmos e outros dispositivos 

técnicos no ambiente digital. 
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Embora haja divergências importantes entre as celebridades notórias que Rojek analisa e 

youtubers, os dados apresentados apontam algumas das múltiplas facetas pelas quais o YouTube 

pode ser considerado como um intermediário cultural fundamental na articulação da apresentação 

de suas estrelas. A empresa repete incessantemente que, além de sua política de boas práticas, não 

existe uma determinação a seguir, ou uma receita que garanta o sucesso aos seus criadores. 

Contudo, suas peças publicitárias, comunicados oficiais e iniciativas para a visibilidade de 

determinados youtubers revelam uma conexão entre a ideia de que seus “criadores” são capazes de 

“transformar o mundo” e oferecem algumas diretrizes sobre como fazê-lo. Em uma espécie de 

contraponto ao senso comum que associa a “YouTubidade” a vídeos de conteúdo “fútil”, a empresa 

elabora a figura do criador com o sujeito capaz de dar voz a “minorias” e produzir novos vínculos 

e discursos. Ao mesmo tempo, a atuação em prol de “minorias” não deixa de ser uma ferramenta 

importante para contrabalancear as acusações que a empresa sofre por questões como desrespeito 

aos direitos autorais e promoção de conteúdos falsos e extremistas. Se oficialmente a plataforma 

articula o fortalecimento do discurso feminista, seus algoritmos impulsionam crescentemente redes 

de discursos anti-feministas, atuação que merece análises aprofundadas em trabalhos futuros.  

Embora a empresa tente se posicionar com uma certa transparência, atribuindo tal potencial 

aos talentos de seus criadores (e se isentando de responsabilidades), esses endereçamentos 

localizam o YouTube enquanto uma plataforma afetiva. Um portal no qual revelar-se a si mesmo 

de forma “autêntica” pode contribuir não apenas para o autoconhecimento, mas para mudanças 

sociais, como explicita o programa Creators for change. Trata-se, é claro, de uma estratégia 

empresarial ancorada no fortalecimento de discussões acerca de pautas identitárias na 

contemporaneidade e na articulação dessas pautas a instâncias de consumo. O que não obscurece 

os efeitos reais dessa política de visibilidade: dentre boa parte dos canais analisados, houve 

aumento notório de publicações discutindo questões relativas a alguma forma de ativismo no 

período de coleta. O contexto social, sobretudo relacionado à crise que se sucedeu após o 

impeachment da presidente esquerdista Dilma Rousseff e à ascensão de políticos de extrema-direita 

na política brasileira, certamente contribuiu para essa configuração. Por outro lado, o incentivo à 

produção de formas de entretenimento “sério” no YouTube também aparece como um fator 

importante à medida que a atividade de youtuber se estabelece como uma profissão e a própria 

empresa incentiva determinados posicionamentos.  
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Trata-se, ainda, de uma forma de exploração do “trabalho afetivo” (Hardt e Negri, 2004) 

de populações marginalizadas – além das iniciativas em prol da visibilidade feminina e negra já 

mencionadas, o YouTube também desenvolve uma série de projetos voltados à população 

LGBTQ+, como a campanha #Proudtobe, ou #OrgulhodeSer, em português. Para participar de tais 

campanhas, em tese, basta utilizar as hashtags indicadas; entretanto, obter a legitimação por meio 

de um convite “oficial” (e a visibilidade correspondente) demanda um grande investimento em 

termos de tempo e dinheiro. Embora a proposta do mapeamento apresentado tenha sido identificar 

que canais e youtubers estavam envolvidos na rede apresentada, vale ressaltar que todas as 

participantes já possuíam milhares de seguidores e canais com estrutura profissional. 

A correlação entre as participações nas campanhas promovidas pelo YouTube e as 

colaborações realizadas nos canais “JoutJout Prazer”, “Afros e Afins” e “Nunca te Pedi Nada” 

indica o fortalecimento de uma rede de produtores de conteúdo voltados ao ativismo, sobretudo de 

viés feminista. Rede essa construída desde os processos de escolha das participantes de cada 

campanha, não detalhado aqui, até eventuais relações de amizade e identificação que podem ter se 

estabelecido no âmbito das campanhas ou em outros contextos. Por fim, vale destacar que os vídeos 

de colaborações, não explorados qualitativamente neste capítulo, apresentam em diversas ocasiões 

continuações dos debates iniciados nos vídeos das campanhas, com a discussão de temas 

relacionados a ideias de empoderamento feminino, mas também negro e LGBTQ+. Neste sentido, 

pode-se desenhar a articulação de um tipo de “comunidade de práticas” (WENGER, 1999), na qual 

arenas discursivas são produzidas a partir de laços afetivos. A articulação entre YouTube e 

youtubers favorece determinadas práticas afetivas compartilhadas (Papacharissi, 2015) capazes de 

unificar determinados discursos. No próximo capítulo, analisaremos a relação entre esses discursos 

e certas performances de feminilidade, bem como a mobilização de tais performances a serviço do 

consumo.  
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4. Performances de feminilidade e feminismo na era pós-girl power  
 

 

Após o mapeamento de uma rede de youtubers engajados apresentado anteriormente, este 

capítulo tem como objetivo analisar como Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e Nátaly Neri constroem 

performances atreladas ao feminismo. A partir de uma análise de vídeos selecionados em seus 

respectivos canais, buscamos compreender que elementos são mobilizados pelas jovens para 

reforçar e agenciar seus posicionamentos enquanto feministas tanto no plano discursivo quanto no 

plano material e simbólico. Além disso, interessa especialmente investigar de que maneira essas 

negociações ocorrem quando a reputação feminista é utilizada para a promoção de produtos e 

serviços que desejam se comunicar com o público das youtubers.  

Para tanto, apresentamos brevemente dois conjuntos de questões antes de explorar a análise 

qualitativa. No primeiro tópico, retomamos alguns conceitos relacionados a performance e 

construções identitárias em plataformas digitais de redes sociais, sobretudo a partir da perspectiva 

interacionista. Os múltiplos processos relacionados à construção de reputação e autoridade nesses 

espaços também são discutidos neste item, que busca esclarecer como as performances de 

microcelebridades são elementos centrais para a construção de capital social na rede. Em seguida, 

buscamos nos aproximar mais das especificades do nosso objeto, apresentando uma discussão 

sobre as formas pelas quais torna-se possível reivindicar formas de autenticidade a partir do 

ativismo digital vinculado ao feminismo. Além disso, argumentamos que práticas associadas 

genericamente a microcelebridades estão vinculadas a esterótipos e possibilidades experiência 

feminina na mídia. Por um lado, esse vínculo histórico ajuda a explicar algumas expectativas sobre 

a disponibilidade e proximidade esperada de influenciadores digitais. Por outro, com a 

profissionalização do campo, defendemos que é necessário desenvolver parâmetros de 

autenticidade de microcelebridades de acordo com a sua atuação, ou “nicho” de mercado. Neste 

sentido, é preciso compreender de que modo a cartilha “tradicional” de performances esperadas 

uma microcelebridade é apropriada e/ou subvertida e que tipo de intencionalidade está relacionada 

a esses usos, como por vezes ocorre no caso das influenciadoras digitais sobre as quais nos 

debruçamos. Na sequência, apresentamos uma breve descrição sobre o percurso metodológico 

escolhido para a investigação dos vídeos e os resultados da análise. 
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4. 1 Performances do “eu”: identidade, reputação e autoridade em plataformas digitais 

 

Em um cenário marcado pelo atravessamento de diferentes contextos e concorrência feroz 

pela atenção dos indivíduos, alguns sujeitos obterão maior sucesso na tentativa de mobilizar suas 

redes. Para compreender como e por que isto ocorre no caso de influenciadoras digitais 

reconhecidas por seu vínculo com o feminismo, é preciso analisar de que forma elas constroem e 

mantém uma reputação ligada ao ativismo, bem como estratégias para o reconhecimento da 

autenticidade de suas performances on-line.  

Embora a dimensão performativa do gênero defendida por Judith Butler implique na 

constatação de que “não haveria atos de gênero verdadeiros ou falsos, reais ou distorcidos” 

(BUTLER, 2003, p. 201), a legitimação de discursos em primeira pessoa sobre questões 

relacionadas ao universo feminino depende do reconhecimento mútuo entre as mulheres que 

compartilham suas vivências. Ou seja, é preciso recorrer a identidades construídas (ou “ficções 

reguladoras”, segundo Butler) para que tais discursos ganhem credibilidade e gerem algum tipo 

engajamento. Neste sentido, o diálogo entre discussões sobre performance e autenticidade nos 

parece bastante útil para compreender como as youtubers que analisamos se apresentam como 

mulheres “comuns” “fora do comum”: são familiares, mas ao mesmo tempo representam um tipo 

de feminilidade que contraria estereótipos correntes sobre o gênero, acionando nesse percurso 

discussões caras ao feminismo. 

Cabe destacar que, diferentemente da acepção relativamente ordinária da palavra 

performance enquanto apresentação de um “eu” que não condiz com a realidade, o debate aqui 

proposto utiliza o termo como ponto de partida para refletir sobre os modos cotidianos pelos quais 

os sujeitos encenam uma persona de modo intencional e a partir de certos códigos, em um processo 

comum às interações sociais. Em consonância com autores como Nascimento (2010) e Amaral, 

Soares e Polivanov (2018), destacamos a polissemia do conceito de performance104, o que reforça 

                                                
104 Uma perspectiva importante para os estudos sobre autenticidade e performance que não exploraremos com maior 

profundidade neste trabalho é a do sociólogo francês Alain Ehrenberg (2010). O autor trabalha com a questão da 

performance enquanto uma exigência aos sujeitos contemporâneos em um contexto no qual a ação individual se 

transforma em valor de referência. Tal qual Giddens, Ehrenberg aponta para novas sensibilidades que surgem a partir 

do enfraquecimento do Estado e da ascensão de uma cultura do consumo. Com o declínio de referenciais “fixos”, 

devemos buscar a nós mesmos em um processo de aprimoramento contínuo. Dentro dessa cultura do 

empreendedorismo de si, surge o que Ehrenberg classifica como culto à performance. Por meio de investimentos 

inesgotáveis, devemos procurar produtos, serviços e mecanismos para que possamos desenvolver habilidades físicas, 

psíquicas ou mesmo espirituais. O empreendedorismo, nesse contexto, aparece como um modelo de sucesso, por meio 

do qual é possível “inventar seu próprio modelo, desenhar sua unicidade, ainda que idêntica à de todos os outros” 
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a pertinência do termo para refletir sobre os modos pelos quais microcelebridades se apresentam 

para seu público. 

Um dos principais autores a abordar o tema, Schechner define a performance como o ato 

de sublinhar “uma ação para aqueles que assistem” (SCHECHNER, 2006, p. 28). Longe de 

pertencer apenas aos movimentos artísticos e rituais, espaços nos quais o tema já fora amplamente 

discutido (inclusive pelo próprio autor), a ação performática, explica o teórico, pertence a toda 

manifestação do cotidiano. Isso porque todos os nossos gestos, sejam atos de longa (performances 

rituais) ou curta duração (atos cotidianos, como cumprimentar alguém), correspondem, segundo 

Schechner, a “comportamentos restaurados” (idem, p. 34). Ao adotar determinados hábitos, rituais 

e rotinas, nos comportamos de acordo com premissas que fazem parte do sistema social no qual 

estamos inseridos. Nas palavras de Schechner, “o comportamento restaurado ‘sou eu me 

comportando como se fosse outra pessoa’, ou ‘como me foi dito para fazer’, ou ‘como aprendi” 

(idem). A performance, assim, é constituída por uma série de comportamentos restaurados, que 

podem ser rearranjados ou reconstruídos. Neste sentido, esclarece o teórico, nem sempre é possível 

desvendar o processo de construção desses gestos, seja pelo desconhecimento dessa “fonte” 

original, seja pelas elaborações e distorções do mito e da tradição, entre outros fatores. De todo 

modo, a experiência da identidade enquanto uma construção individual sempre será uma farsa, uma 

vez que “as unidades de comportamento que contêm meu ‘eu’ não foram por ‘mim’ inventadas” 

(idem, p. 35). 

O trabalho de Schechner dialoga intimamente com a perspectiva dramatúrgica do sociólogo 

Erwin Goffman. Na obra “A representação do eu na vida cotidiana” (1975), Goffman diz que nosso 

“eu” projeta continuamente personagens para personagens projetados por outros “eus”, em uma 

dinâmica na qual todos são atores e, simultaneamente, plateia. Essa projeção depende de certo 

treinamento e prática para compreender e performar (ou evitar) determinados comportamentos 

baseados em códigos culturais e sociais. De acordo com a definição do autor, uma performance é 

“toda e qualquer atividade de um determinado participante em uma certa ocasião, e que serve para 

influenciar de qualquer maneira qualquer dos participantes” (GOFFMAN, 1975, p. 15).  

Ao se apresentar diante da audiência, os indivíduos esperam convencê-la sobre questões 

como traços identitários e/ou determinados papeis sociais, transmitidos por meio de uma persona 

                                                
(Ehrenberg, 2010, p. 52). Estabelecem-se, assim, relações entre performance, empreendedorismo e uma noção de 

autenticidade que compreende o desejo de tornar-se único em meio à multidão. 
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em situações que se relacionam com a estrutura social. Essa tentativa de causar determinadas 

impressões, sempre de acordo com Goffman, é orientada pela expectativa em torno do que os 

outros esperam de nós. Executar o mesmo papel para a audiência em momentos diferentes, segue 

Goffman, é essencial para construir relações sociais, uma vez que o sujeito será percebido como 

alguém coerente. Contudo, acrescenta o teórico, um papel social pode abarcar papeis diferentes, 

que serão acionados em determinados momentos sem que isso afete necessariamente o 

reconhecimento do pertencimento dos sujeitos a determinadas categorias. Se pensarmos, por 

exemplo, nas referências atreladas ao papel social da mãe em uma perspectiva contemporânea, 

espera-se que a mulher alterne comportamentos autoritários, carinhosos e valorize papeis além da 

maternidade, sobretudo na vida profissional. Acionadas de acordo com a situação, tais facetas não 

abalariam necessariamente o reconhecimento de seu papel como mãe. 

O olhar dramatúrgico se reflete na escolha das próprias metáforas utilizadas por Goffman, 

que analisa as apresentações dos sujeitos em contextos sociais diversos a partir de termos como 

“fachada”, “cenário” e “personagens”. Entretanto, como observam Amaral, Soares e Polivanov 

(2018), o autor destaca no mesmo trabalho que seu interesse não é pensar na vida cotidiana como 

um teatro, mas nos “encontros sociais” (GOFFMAN, 1975, p. 232). Em outras palavras, rejeita a 

ideia de que a performance esteja necessariamente vinculada à utilização de identidades falsas, 

entendendo que “tudo que somos e temos são as máscaras, são precisamente as performances” 

(AMARAL, SOARES e POLIVANOV, 2018, p. 68). Desta forma, dentre os elementos que 

integram essas performances, Goffman chama a atenção para a incorporação de valores 

reconhecidos socialmente e para os esforços que os sujeitos empreendem para sustentar uma 

apresentação (ou “fachada”) coerente diante dos demais. 

O trabalho de Goffman se insere na perspectiva do chamado interacionismo simbólico e 

tem sido amplamente utilizado por diversos autores para análises sobre as formas de apresentação 

em plataformas digitais de rede social (GARCÍA-RAPP, 2017; KELLER, 2012, ANTUNES, 2018, 

SOUZA, MEDEIROS e SANTANA, 2019; POLIVANOV (2014) Nestes espaços, marcados por 

interações frequentemente assíncronas (RECUERO, 2012), tendemos a nos relacionar a partir de 

uma seleção de conteúdos escolhidos por cada sujeito para publicação em seus perfis ou canais. 

Neste sentido, a compreensão das interações sociais como parte de performances semiconscientes 

(GOFFMAN, 1975) se mostra importante para refletir sobre os parâmetros utilizados pelos 

indivíduos para se apresentar diante dos demais e sobre as ameaças à coerência dessa apresentação 
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considerando particularidades de plataformas digitais, como a possiblidade de recuperar conteúdos 

publicados em diferentes temporalidades e os colapsos de contexto (RECUERO, 2012) em redes 

que articulam diferentes esferas da vida social. 

Ao proporcionar um maior controle sobre os aspectos que serão visíveis aos demais, esses 

ambientes se configuram como espaços profícuos para a expressão das escolhas de cada indivíduo 

em seu processo autorreflexivo (POLIVANOV e PEREIRA DE SÁ, 2012). Dentre as questões 

passíveis de análise sobre as apresentações de si em plataformas digitais, destacamos o papel das 

relações com as “materialidades” desses espaços, como a escolha por determinados filtros no 

Instagram ou formatos de edição no YouTube. Tais opções, também orientadas por especificidades 

da produção de conteúdo on-line como a busca por “buscabilidade” e “replicabilidade” (BOYD, 

2010), apontam para reivindicações a determinadas comunidades e/ou estilos de vida. São 

utilizadas, tais quais manifestações de gostos relacionados à alimentação, viagens e, sobretudo, 

consumo midiático, para construir formas de identificação e diálogo com outros indivíduos.  

Assim, a apresentação de um indivíduo pode mudar de acordo com a audiência em cada 

plataforma; tendemos a nos comportar de modos diferentes em espaços que facilitam a construção 

de redes de amigos de múltiplas esferas sociais, como familiares, colegas de trabalho e conhecidos, 

e aqueles nos quais estamos conectados a apenas amigos mais próximos. Entretanto, mesmo diante 

dessa diferenciação, espera-se que as atualizações no perfil de um ator em determinada plataforma 

de rede social sejam coerentes em relação à persona apresentada naquela plataforma. Além disso, 

considerando que existe uma convocação crescente ao uso de identidades verdadeiras nesses 

espaços105, torna-se imperativo também manter certo nexo entre os perfis, desempenhando papeis 

diversos que não coloquem a imagem dos sujeitos em risco. Pereira de Sá e Polivanov (2012) 

definem esse movimento como uma busca por coerência expressiva entre os selves on e offline, 

destacando que essa construção é sempre sujeita a rupturas, ruídos e desencaixes. 

Tal processo de “editar” uma versão de si mesmo para apresentação diante dos demais 

obedece a regras específicas de acordo com as comunidades nas quais o sujeito está inserido, uma 

vez que cada indivíduo busca atingir uma determinada audiência. Se a manutenção de uma certa 

                                                
105 Tal convocação se faz presente em boa parte das plataformas digitais com ferramentas de rede social mais relevantes 

da contemporaneidade, como Facebook, Instagram e YouTube. Entretanto, é oportuno lembrar a existência de redes 

onde a ideia de sujeitos “autênticos” não é tão central. Dentre diversos exemplos, destacamos o aplicativo Tik Tok. 

Nas interações ali realizadas até 2019, a valoração de cada perfil depende mais da capacidade de realizar vídeos 

criativos de curtíssima duração do que da habilidade em revelar aspectos sobre a personalidade “verdadeira” dos 

usuários. 
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coerência entre tais selves é importante para a maior parte dos sujeitos que possuem perfis públicos 

em plataformas digitais, o que dizer de microcelebridades que compartilham detalhes de sua vida 

pessoal para cativar o público nas redes? Sua tarefa é múltipla e pautada por uma série de códigos 

variáveis e em permanente atualização: construir uma marca pessoal percebida como autêntica, 

assegurar a manutenção dessa marca em diferentes plataformas e, paralelamente, seguir parâmetros 

que mudam de acordo com ambiente em que inserem. Aqueles que desejam se tornar “parceiros” 

do YouTube têm um desafio ainda maior, uma vez que empresa atualiza constantemente diretrizes 

aos seus “criadores” para que estes produzam conteúdos considerados “seguros” para os 

anunciantes sob a ameaça de “desmonetizar” seus canais, como vimos no capítulo 3. Pode-se dizer, 

em consonância com García-Rapp (2017), que a exigência de apresentar uma performance de 

individualidade (Strangelove, 2010) em tais condições demanda não apenas a “edição” cuidadosa 

dos selves apresentados, mas um alto grau de controle e monitoramento106. 

Nesta direção, retomamos alguns trabalhos que investigam a construção de reputação e 

autoridade em ambientes digitais para compreender como tais questões se articulam com as formas 

pelas quais as youtubers selecionadas se apresentam em seus respectivos canais. Em análise sobre 

a circulação de reputação em sites de redes sociais, Recuero (2009) postula que se trata de um valor 

relacional e situacional, ou seja, valorado de acordo com contextos específicos e atores envolvidos 

nas interações. Dialogando com Buskens (1998), a autora destaca que a reputação é construída com 

base em nossas ações, mas não unicamente nelas, uma vez que também é mediada pelo indivíduo 

que interpreta essas ações, por associações prévias sobre quem somos e por informações sobre as 

quais não temos total controle. Neste sentido, a brasileira retoma o argumento de que a internet 

possibilita um melhor gerenciamento sobre as impressões emitidas e dadas pelos indivíduos, o que 

facilita a manutenção de determinada reputação. Tal atributo se torna ainda mais relevante quando 

se busca construir relações que, em muitos casos, serão mediadas quase que exclusivamente pelas 

construções identitárias dos sujeitos em plataformas digitais, caso de nosso objeto de pesquisa. 

                                                
106 Tarefas que abrangem todos os indivíduos que participam de redes de interação on-line. Embora tais plataformas 

permitam escolhas conscientes em torno do que publicar e o que ocultar, há também diversas possibilidades de 

exposição escapam desse controle, como marcações em fotos indesejadas e comentários sobre si por parte de outros 

indivíduos. Mesmo no caso de publicações em nosso próprio perfil estamos suscetíveis a imprevistos como 

“vazamentos” de informações privadas. Entretanto, destacamos que tais preocupações ganham outra escala de 

importância quanto maior a centralidade de tais interações para atuação profissional de um indivíduo, caso dos 

influenciadores digitais. 
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Quando se discute reputação, talvez o principal atributo das redes sociais construídas por 

meio de plataformas digitais sejam as métricas. A exibição pública da rede de seguidores em 

diferentes sites de redes sociais, bem como de números relacionados à audiência de um blog ou 

canal de vídeos, mostra que existe uma reputação consolidada de grande popularidade (ainda que 

não necessariamente admirada) nesses espaços. Entretanto, embora tais números de fato tenham 

influência sobre a percepção da reputação de um indivíduo ou organização (AMARAL e 

MOSCHETTA, 2014) na rede, valores quantitativos não são suficientes para explicar o que se 

pensa sobre determinados atores. Como explica Recuero, trata-se de uma noção qualitativa, que 

vai depender de diversos valores agregados de acordo com a situação. Por isso, destaca, “quando 

falamos em redes sociais na internet, não há um único tipo de reputação” (RECUERO, 2009, p. 

109, grifo da autora). 

Ao analisarmos a lista de youtubers mais populares do Brasil em 2017, podemos constatar 

os apontamentos de Recuero na prática, uma vez que há nomes relacionados aos segmentos de 

humor, maternidade e moda e beleza40.Em uma cultura marcada pela pulverização do público 

consumidor, nomeada por Chris Anderson como cultura do nicho (2006), construir a reputação 

adequada para conquistar determinada audiência é uma estratégia necessária para se tornar alguém 

cujo trabalho merece ser acompanhado dentro da plataforma. O próprio recorte desta pesquisa dá 

pistas sobre as possibilidades de construção de reputação em sites de redes sociais. Afinal, embora 

sejam mulheres com diferentes abordagens e públicos, todas conseguiram, de alguma forma, 

estabelecer uma reputação atrelada a pautas sociais, como mostram as suas participações em 

campanhas de cunho social promovidas pelo YouTube. Conforme analisamos nas próximas 

páginas, vídeos patrocinados nos quais mencionam diferentes organizações também são fruto 

direto dessa reputação, em um exercício de associação entre seus valores e aqueles defendidos 

pelas marcas, bem como de diálogo entre estas e determinados nichos de consumo – 

presumivelmente, consumidores que também se identificam com discussões envolvendo o 

feminismo.  

Em conjunto com a opção de deixar certos conteúdos mais ou menos visíveis em seus perfis 

públicos, os indivíduos constroem intencionalmente determinado tipo de reputação a partir das 

conexões com outros atores sociais dentro de uma rede, articulando formas de capital social 

relacional e cognitivo. Em diálogo com Bertolini e Bravo (2001), Recuero (2009) explica que a 

relevância das conexões com outros atores para a reputação mostraria como esse valor está 
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relacionado à ideia de capital social relacional. Quanto maior número de conexões de um ator, mais 

fácil obter determinadas informações que circulam na rede e obter suporte social quando seja 

necessário41. Considerando as colaborações entre youtubers e a influência do próprio Youtube para 

a articulação de redes de ativismo, pode-se acrescentar uma dimensão qualitativa a tais conexões. 

Para além do alcance proporcionado pelo contato com diferentes audiências, tais redes fortalecem 

a constituição de arenas de debate público sobre determinados temas, contribuindo para fortalecer 

a “marca” de cada youtuber individualmente e do Youtube como uma plataforma relevante para 

tais discussões. Já a reputação que advém do tipo de conteúdo publicado por um ator acionaria uma 

ideia de capital social cognitivo, atrelado à disponibilização de informações e formas de 

conhecimento para um grupo mais amplo42. Embora essa classificação sugira que a exposição de 

aspectos da vida pessoal não faça parte desse escopo, tais informações devem ser consideradas 

relevantes no contexto das relações entre microcelebridades e sua audiência.  

Voltando a debates realizados nos capítulos anteriores, chamamos a atenção para as 

conexões afetivas envolvendo influenciadores digitais e seu público nas plataformas digitais. 

Nestes espaços, em que laços de confiança e intimidade são estabelecidos mais com base em redes 

de afiliação do que em filiações institucionais, pode-se dizer que os afetos construídos a partir da 

exposição da intimidade têm tanto potencial para a percepção da autenticidade dos discursos quanto 

o acionamento de conhecimentos institucionalizados – dependendo das circunstâncias, a 

efetividade da estratégia pode ser maior. Trocando em miúdos e aproximando essa discussão de 

nosso objeto, desabafos sobre sofrimentos cotidianos e individuais vinculados ao machismo podem 

ser mais legítimos para a percepção de influenciadoras digitais enquanto feministas do que acionar 

o histórico do movimento feminista ou instituições relacionadas a uma visão mais tradicional do 

ativismo, conforme discutiremos mais adiante. Além disso, apesar do nosso recorte neste capítulo 

compreender vídeos que tangenciam questões mais ligadas ao feminismo, apostamos que a mescla 

entre conteúdos mais “engajados” e “aleatórios”, sobre temas como viagens, leituras e pequenos 

recortes da rotina de cada uma tem um papel importante para reforçar a percepção dessas youtubers 

enquanto pessoas que não estão interpretando personagens, mas exibindo suas “verdadeiras” 

personalidades em seus canais107. 

                                                
107 Tal percepção parte de análises exploratórias sobre comentários realizados em vídeos sobre temas diversos 

publicados nestes e em outros canais, merecendo investigações mais aprofundadas futuramente. 
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Outro ponto importante a ser discutido e que dialoga com a visibilidade obtida por 

determinados youtubers nesta e em outras plataformas diz respeito à autoridade. Embora todos 

tenhamos algum tipo de reputação a zelar dentro e fora dos sites de redes sociais, nem todos 

poderão exercer algum tipo de autoridade nesses espaços. Este valor, de acordo com Recuero, está 

relacionado à influência de um ator dentro de determinada rede. Inclui a percepção sobre a 

reputação de um ator e sua posição em uma rede, mas não se resume a tais indicadores. Segundo a 

pesquisadora, a autoridade “só pode ser percebida através dos processos de difusão das informações 

nas redes sociais e da percepção dos valores contidos nessas informações” (RECUERO, 2009, 

p.112). A descrição se adapta perfeitamente à ideia de influenciadores digitais: para além de 

números ou percepções sobre os indivíduos, sua autoridade provém da capacidade de gerar 

conversações em torno do que publicam, inclusive quando se trata de ações patrocinadas. 

Conquistar autoridade em determinada rede pode ser uma tarefa árdua, pois depende de 

regularidade e dedicação, atributos que se relacionam diretamente com a noção de 

microcelebridade. Com o cobiçado posto alcançado, o compromisso com o status é vigiado de 

modo constante pela audiência. Júlia Tolezano, por exemplo, anunciava, até agosto de 2017, que 

seu canal era atualizado duas vezes por semana. Contudo, deixou de publicar vídeos por três 

semanas no início daquele mês. O desaparecimento repentino provocou dois tipos de reação, 

observadas tanto nos comentários de vídeos anteriores quanto nos perfis da youtuber em outras 

plataformas. Por um lado, fãs aparentemente preocupados buscavam informações sobre o estado 

de Tolezano. Por outro, houve manifestações de revolta pelo aparente desleixo com o canal e com 

sua audiência. Dependendo do ponto de vista, o episódio pode ser interpretado como uma ruptura 

na performance da youtuber, uma vez que ela própria havia estabelecido um pacto de regularidade 

nas publicações. Entretanto, a atitute reforçou características já apresentadas pela youtuber em 

outras ocasiões, como uma aparente despreocupação com números de audiência ou com regras 

formais para a manutenção de seu canal. Ou seja, pode ter contribuído para confirmar a 

autenticidade de performances apresentadas em vídeos anteriores. Tal episódio ajuda a ilustrar a 

complexidade das dinâmicas envolvendo a manutenção da coerência expressiva em plataformas 

digitais. 

Para Recuero, a autoridade está relacionada a formas de capital social relacional, cognitivo 

e conector. Em relação a este último ponto, a busca por autoridade implica em um esforço para 

compartilhar informações que sejam consideradas relevantes dentro de um grupo. A autora utiliza 
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o exemplo de blogueiros para argumentar que existe maior preocupação em difundir 

conhecimentos em campos relacionados à sua reputação do que empreender tentativas de construir 

relações de intimidade a partir dos blogs. Entretanto, ressaltamos novamente que tal explicação é 

insuficiente para descrever a autoridade de youtubers junto à sua audiência, pois evidencia o 

compartilhamento de conteúdos em detrimento dos vínculos afetivos estabelecidos entre as duas 

instâncias (assim como entre os próprios youtubers), muitas vezes relacionados ao 

compartilhamento de conteúdos de foro íntimo. 

Em relação às formas de capital relacional e cognitivo, destacamos ainda o papel da 

circulação dos conteúdos produzidos pelas youtubers que analisamos em determinadas páginas e 

perfis populares em sites de redes sociais, sobretudo quando são relacionados ao feminismo. O 

endosso de tais intermediários legitima o conhecimento compartilhado por essas mulheres, o que 

reforça o seu lugar de autoridade nas redes da qual já fazem parte e ajuda a atingir novos públicos. 

Da mesma forma, as representações dessas mulheres na mídia e na publicidade frequentemente 

reforçam sua associação com pautas sociais, o que também contribui para que sejam vistas como 

pessoas que exercem influência a respeito destes temas em plataformas digitais.  

Seja por autopromoção, sociabilidade ou enfrentamento a preconceitos (CUNHA e 

POLIVANOV, 2017), as escolhas feitas pelos sujeitos sobre os aspectos de si que devem ser 

visíveis em sites de redes sociais constituem performances relacionadas à construção e manutenção 

de reputações nestes ambientes. No caso das microcelebridades que almejam o cobiçado lugar de 

“influenciadores digitais” esse gerenciamento se torna ainda mais delicado, uma vez que a 

legitimação da reputação que buscam construir é fundamental para que sejam capazes de obter 

algum tipo de autoridade nas redes em que estão envolvidos. Antes de prosseguirmos, cabe destacar 

que, ao indagar como youtubers ativistas se apresentam diante de seu público, estamos pensando 

as construções identitárias de seres humanos influenciados pelo retorno que recebem da audiência 

(ABIDIN, 2015; BAYM, 2010; LANGE, 2014). Logo, nos interessa mais compreender como tais 

performances refletem as intercessões – e eventuais controvérsias – entre militância e práticas de 

microcelebridade do que questionar se são identidades “fictícias” ou “inverídicas”. Nesta direção, 

nos aproximamos da perspectiva de Diana Taylor, para quem a performance também pode ser 

pensada enquanto uma epistemologia, ou seja, um “modo de conhecer”. De acordo com a autora, 

“nós aprendemos e transmitimos o conhecimento por meio da ação incorporada, da agência cultural 

e das escolhas que se fazem (TAYLOR, 2003, p. 17). Assim, ao analisar as performances que as 
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youtubers apresentam em seus respectivos canais, nosso olhar busca identificar traços das 

ressignificações contemporâneas de noções como ativismo, feminismo, mulher e consumo. 

 

4. 2 Quando uma mulher pode se tornar visível na rede? Construções de autenticidade no 

YouTube e relações com a experiência feminina na mídia 

 

 

A realização de desabafos ou denúncias relacionadas a diferentes formas de opressão 

feminina em plataformas digitais representa, sob certos aspectos, uma continuidade nas estratégias 

de engajamento midiático promovidas por diferentes organizações feministas. Livros, revistas, 

filmes e outras mídias foram (e continuam a ser) mídias relevantes para a disseminação de discursos 

feministas e a busca por formas de representação feminina condizentes com esses ideais (AHMED, 

2004). Assim como na comunicação entre youtubers e seu público, frequentemente a experiência 

pessoal de diferentes mulheres ocupa um lugar central em tais discursos - como, aliás, também 

ocorre em rodas de conversa, historicamente importantes dentro do histórico de movimentos de 

políticas identitárias (BOLER,1999). 

Esse compartilhamento de experiências pessoais pode ou não ser utilizado enquanto veículo 

para a crítica social, assim como formatos de vídeos nos quais o/a protagonista discute sobre temas 

que considera relevantes para seu público. O que torna mais complexa a identificação dos 

momentos nos quais tais informações são utilizadas para a elaboração de uma marca pessoal dos 

youtubers e quando são dispostas em prol de mudanças sociais são os atravessamentos entre as 

duas instâncias, que compõem uma mesma narrativa. Maíra Medeiros, por exemplo, afirma em 

diversos vídeos ser fã da banda Spice Girls e busca se conectar com outros admiradores do quinteto, 

dividindo curiosidades e “loucuras” que já realizou para encontrar as cantoras. Posteriormente, 

utiliza imagens da banda para contar como se descobriu feminista, para em seguida criticar as 

limitações sociais impostas às mulheres com base em situações vividas na infância, adolescência e 

inicício da vida adulta, quando sofreu gordofobia (MEDEIROS, 2017). 

A porosidade entre discursos associados ao “puro” entretenimento e à crítica social parece 

ser um elemento importante para a elaboração de conexões afetivas e sentimentos de comunidade 

(PAPACHARISSI, 2015) entre Medeiros e seu público. Em certos momentos, como no exemplo 

apresentado anteriormente, as narrativas construídas pela youtuber podem representar 

reivindicações afetivas de caráter político. Quanto o fazem, podem ser vinculadas ao conceito de 
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ativismo discursivo feminista (YOUNG, 1997). Trata-se da construção, por meio do discurso, de 

articulações que dão visibilidade a estruturas de poder hegemônicas que atravessam a vida 

cotidiana (idem). Articulando esse debate ao nosso objeto, a ideia de cotidianidade pode ser 

acionada tanto a partir do compartilhamento de relatos singelos, muitas vezes banais, sobre a vida 

das youtubers analisadas, quanto pelo próprio hábito de acompanhar suas rotinas por meio de 

plataformas digitais, que vão construir uma relação de intimidade entre criadores e suas audiências. 

Outro fator que dificulta a análise deste tipo de fenômeno reside em um binarismo entre 

cultura e política que abrange parte da literatura sobre manifestações ativistas digitais de forma 

mais ampla, conforme pontua Rosemary Clark (2016). A autora argumenta que o discurso mediado 

digitalmente quase sempre é visto como “um recurso cultural mobilizado para ações políticas 

offline” (CLARK, 2016, p. 794)108, ou seja, a partir de uma negação de seu caráter político per se. 

Embora seja possível debater a “efetividade” de manifestações como hashtags no Twitter, debate 

crescente nos últimos anos (PAPACHARISSI, 2015; HIGHFIELD, 2016, BOYTE, 2005, 

TUFECKI, 2012) e que foge às discussões propostas nesta pesquisa, partir do pressuposto de que 

a pluralização de debates mediados por plataformas digitais só ganha legitimidade ao sair das redes 

é ignorar a própria centralidade de tais espaços na vida cotidiana de uma parte cada vez maior da 

população global, para quem a distinção entre a vida on e offline faz pouco ou nenhum sentido 

(HINE, 2015). Além disso, minimiza a influência de determinadas “paisagens afetivas” 

(GROSSBERG, 2018) que dispositivos como o YouTube ajudam a articular109.   

Em diálogo com Young (1997), Shaw (2012) defende que o discurso online pode ser 

considerado uma forma de ativismo capaz de provocar transformações sociopolíticas que podem 

ocorrer com ou sem o apoio de ações “offline”. Por sua capacidade de promover novos 

vocabulários e reinterpretações da realidade, o discurso é considerado uma forma política própria 

(YOUNG, 1997). Ao definir tal atuação enquanto ativismo discursivo, Young vai ao encontro de 

debates sobre o ativismo linguístico feminista, compreendido por autores como Anne Pauwels 

(2003) como um ativismo que parte do princípio de que a linguagem e a sociedade constroem-se 

mutuamente e, assim, propõe alternativas a formas de linguagem sexistas. Nesta direção, formas 

                                                
108 No original: “a cultural resource to be mobilized for political action offline”. 
109 Para Clark (2014), a comunicação com o movimento feminista contemporâneo não está mais ancorada nas 

organizações, mas na comunicação por si só, frequentemente a partir de plataformas como o Twitter. Entretanto, 

destacamos o exemplo mobilizações sociais brasileiras na internet já mencionadas, como as campanhas #Chegadefiufiu 

e #Meuprimeiroassédio, que contaram com forte articulação da ONG Think Olga, enquanto exemplo da relevância 

que determinadas organizações podem assumir de acordo com a sua capacidade de articulação em plataformas digitais. 
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de mobilização on-line que buscam produzir “novos vocabulários, novos paradigmas através dos 

quais indivíduos, coletividades e instituições interpretam circunstâncias sociais e produzem 

respostas a elas”110 (YOUNG, 1997, p. 3) podem ser consideradas como formas de ativismo 

discursivo feminista, tais quais movimentos formados por hashtags (CLARK, 2016). 

Ao pensar na circulação de hashtags enquanto ativismo feminista discursivo, Clark se 

apropria das pesquisas de Bennett e Segerberg (2013) para construir uma reflexão sobre quando 

tais manifestações deixam de ser “expressões pessoais isoladas” para se tornar “ações coletivas” 

(CLARK, 2016, p. 790). Isso ocorreria, de acordo com os autores, quando convocações para a ação 

individual, ou “ideias facilmente personalizáveis” (idem) são conectadas a partir de plataformas 

digitais, formando redes de comunicação e não organizações, como ocorre no ativismo 

“tradicional”. Consideramos que as formas de interação a partir de um vídeo, tais quais o 

compartilhamento de relatos nos comentários ou o compartilhamento do próprio vídeo em outras 

plataformas de rede social, podem ser compreendidas a partir deste enquadramento de acordo com 

as mensagens ali difundidas e sua ação conectiva (BENNETT e SEGERBERG, 2013), ou o poder 

de “produzir e conectar histórias individuais” (CLARK, 2016, p. 789) vinculadas a formas de 

ativismo. 

Curiosamente, como veremos adiante, as próprias youtubers cuja produção analisamos por 

vezes apresentam questionamentos sobre o próprio papel enquanto ativistas no YouTube. A 

autocrítica se explica, em parte, graças à natureza de sua atuação midiática. Embora haja 

semelhanças importantes em relação às rodas de conversa e manifestações de conscientização 

promovidas por organizações feministas “tradicionais”, as jovens admitem, ainda que nem sempre 

explicitamente, a existência de uma distinção fundamental. Como profissionais do YouTube, 

constroem seus discursos fundamentalmente dentro da lógica das práticas de microcelebridade, o 

que significa dizer que as convocações à conscientização ou a ação social se inserem dentro de um 

contexto fortemente atravessado por práticas mercadológicas, seja pela necessidade de construir 

sua audiência ou de publicizar determinados produtos e serviços. Ainda que não minimize 

necessariamente a sua atuação enquanto feministas em busca de transformação social, essa 

diferença deve ser cuidadosamente analisada na análise do papel que buscam desempenhar. Nesse 

cenário, mesmo os questionamentos das youtubers se inserem em uma perspectiva de construção 

                                                
110 No original: “new grammars, new social paradigms through which individuals, collectivities, and institutions 

interpret social circumstances and devise responses to them” (Young 1997, p. 3). 
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de autenticidade. Em última análise, contribuirão para que sejam vistas enquanto mulheres em 

busca de contribuições para as causas que defendem. Mais importante, reconhecidas como pessoas 

“reais” que fazem dos seguidores verdadeiros cúmplices para as angústias do cotidiano. 

Conforme debatido no capítulo 1, as práticas de microcelebridade são pautadas por uma 

dimensão de autenticidade que apresenta continuidades e rupturas em relação às celebridades 

“tradicionais”. Enquanto o debate sobre o caráter sincero ou “verdadeiro” destas é frequentemente 

atravessado por tensões envolvendo a existência de diferentes indústrias de celebridades que 

articulam seu rosto público, as práticas de microcelebridade são ancoradas em uma relação de 

intimidade com o público (ou seguidores) (MARWICK, 2013, 2015) supostamente com pouca ou 

nenhuma influência de intermediários culturais (ROJEK, 2008). Ainda que existam formas de 

aproximação com o público (inclusive pelas próprias plataformas digitais), a celebridade em si 

pode ser pensada enquanto uma forma discursiva que constrói distanciamentos entre uma estrela e 

seus fãs (SENFT, 2008); já as microcelebridades da internet dependem fundamentalmente da 

manutenção dessa proximidade (idem). Seguindo um movimento de interesse público crescente 

sobre a intimidade e a figura da pessoa “comum” que tem como um dos marcos a consolidação dos 

programas televisivos em formato de reality show, a microcelebridade emerge como uma prática e 

profissão, frequentemente amparada pela retórica da democratização da comunicação que marca o 

posicionamento estratégico de plataformas digitais como o YouTube. 

Entretanto, os parâmetros que orientam a percepção sobre a autenticidade de determinados 

indivíduos variam de acordo com diversos fatores. No caso de astros da música popular, por 

exemplo, podem depender de aproximações com códigos performáticos de acordo com os gêneros 

musicais envolvidos (JANOTTI e SOARES, 2014), da capacidade de representar a singularidade 

das culturas juvenis (FRITH, 2001), da articulação com determinadas subculturas e mesmo a 

transformação de práticas de fãs em uma subcultura própria (MARSHALL, 2016), ou ainda da 

personificação de ideais de emancipação feminina (KELLNER, 2001). No circuito de divulgação 

e circulação desses astros, a indústria da música frequentemente desenvolve certos padrões e 

estruturas que vão endereçar sua imagem em relação, oposição ou justaposição a outros ídolos 

(MASHALL, 2018)111. 

                                                
111 Em termos mais amplos, vale recordar o trabalho seminal de Charles Taylor, para quem nossa época pode ser 

definida como uma era da autenticidade. A valorização daquilo que torna um sujeito singular, diz o filósofo canadense, 

teve início com a ascensão do expressionismo romântico, no fim do século XVIII. Entretanto, a popularização desse 

modo de compreensão da vida, que simultaneamente rejeita e se apropria dos bens de consumo para afirmação da 

originalidade de cada um, viria apenas na segunda metade do século XX. De acordo com o autor, os movimentos 
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No caso de microcelebridades, os parâmetros mais frequentemente utilizados para medir a 

percepção de sua autenticidade derivam do trabalho de autoras como como Senft (2008, 2013), e 

Marwick (2013, 2015), que destacam sobretudo o compartilhamento de informações estratégicas 

para a construção de uma intimidade performatizada com o público a partir das apropriações de 

plataformas digitais de rede social. Nesta mesma direção, Andò (2016) afirma que a percepção da 

“sinceridade, espontaneidade e normalidade” (ANDÒ, 2016, p. 129) são centrais para que 

microcelebridades tenham seu talento e capacidades reconhecidos pelo público. Em estudo com 

cinco vlogueiras italianas, a autora identifica cinco aspectos elementares para tal percepção: a 

ênfase na falta de características excepcionais das jovens, o cenário doméstico, o aspecto 

conversacional, características “amadoras” dos vídeos, e os tópicos apresentados, diversos e 

relevantes para os pares adolescentes. A partir de tais características, é estabelecida uma relação de 

proximidade, autenticidade e, possivelmente, constituição destas jovens enquanto modelos para 

seus fãs. 

Embora tais parâmetros certamente sejam úteis para análises sobre a percepção da 

autenticidade de microcelebridades de um modo genérico, refiná-los à medida que a categoria se 

profissionaliza e se espraia por diferentes públicos e plataformas pode trazer importantes 

contribuições para compreender as especificidades das comunidades que esses individuos mantêm. 

Em se tratando do trabalho de mulheres em plataformas digitais, contudo, essa tarefa pode ser 

desafiadora, uma vez que práticas que têm sido atribuídas a qualquer microcelebridade foram (e 

ainda são) atravessadas por valorações e comportamentos associados ao gênero feminino. 

Não por acaso, maior parte das pesquisas sobre o tema gira em torno da produção feminina 

em plataformas digitais de redes sociais. Além do trabalho pioneiro de Senft (2008) relacionando 

microcelebridades às camgirls mencionado anteriormente, estudos recentes dentro e fora do país 

têm analisado o papel de meninas no YouTube (BANNET-WISER, 2011; TOMAZ, 2017; 

MARÔPO, SAMPAIO e MIRANDA, 2018), influenciadoras do campo da beleza e da moda 

(KARHAWI, 2017; GARCÍA-RAPP, 2016; 2018), estrelas do fitness (SACRAMENTO, NEY e 

LOPES, 2018) ou vlogueiras de nichos variados (ANDÒ, 2016). Em análise sobre um dos 

primeiros fenômenos de popularidade do YouTube, o canal Lonelygirl15, Kimberly Hall afirma 

                                                
artísticos e sociais que emergiram na década de 1960 ocuparam lugar de protagonismo na consolidação da busca por 

autenticidade como uma necessidade dos sujeitos contemporâneos. Convocados a resistir ao conformismo diante de 

modelos impostos pelo sistema, nos vemos na obrigação, segundo Taylor, de buscar nossa “própria maneira de realizar 

nossa humanidade” (TAYLOR, 2011, p. 557). 
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que o protagonismo feminino na consolidação de uma gramática de microcelebridades tem uma 

razão de ser: o pressuposto de que jovens devem ser “autênticas, reveladoras e disponíveis para o 

consumo”112 (HALL, 2015, p. 132).  

Tal qual uma celebridade “tradicional”, as microcelebridades lidam com suas identidades 

públicas como espécies de marcas, buscando constantemente formas de manter a admiração dos 

fãs pelo branding que representam (SENFT, 2013, MARWICK, 2013). Segundo Hall (2015), a 

popularidade de Bree, jovem que relatava os dissabores de sua vida no canal lonelygirl15 

(posteriormente, fãs viriam a descobrir que se tratava de uma atriz lendo roteiros desenvolvidos 

por um coletivo de artistas radicado em Los Angeles), estava relacionada à percepção sua 

acessibilidade, pautada por revelações periódicas de sua vida. A autora classifica esse tipo de 

“vulnerabilidade estruturada” (HALL, 2015, p. 132) como um componente necessário para a 

articulação de qualquer identidade-marca feminina em ambientes digitais, característica que se 

relaciona com construções muito anteriores ao surgimento dessas tecnologias.  

Nesta direção, a autora retoma o trabalho de Banet-Weiser (2011) sobre a participação de 

jovens no YouTube para argumentar que a percepção de que as camgirls ou Bree possam estar à 

disposição da audiência é construída a partir da elaboração de suas imagens enquanto “scripts 

culturais infinitamente abertos” (Banet-Weiser, 2011, p. 284). De acordo com Banet-Weiser, as 

identidades femininas construídas em plataformas como o YouTube obedecem a determinados 

roteiros, aos quais meninas são particularmente suscetíveis em sua busca por popularidade. Para a 

autora, esses roteiros estariam alinhados a um “contexto cultural e econômico de imagens, textos, 

crenças e valores reconhecíveis e pré-determinados”113 (BANET-WEISER, 2011, p. 284). Neste 

cenário, as narrativas femininas se apresentariam de acordo com imagens moldadas pela cultura 

popular: articulando ideias de autonomia e liberdade de escolha dentro de uma lógica 

individualista, marcada pelo empreendedorismo de si (GENZ, 2015) e por padrões corporais e de 

conduta (BANET-WEISER, 2011, p. 284), entre outros aspectos114. Sob outro ponto de vista, 

Lauren Berlant (1998; 2008) também oferece uma importante contribuição para este debate ao 

discutir uma articulação ainda mais direta entre estereótipos de gênero e o desenvolvimento de 

formatos midiáticos. De acordo com a pesquisadora, a quebra de barreiras entre o público e privado 

ocorre em uma cultura de massa intensamente consumida por mulheres ao longo do século XX. A 

                                                
112 No original: “authentic, revelatory, and available for consumption”. 
113 No original: “cultural and economic context of recognizable and predetermined images, texts, beliefs, and values”.  
114 Para discussões mais aprofundadas sobre a retórica pós-feminista, ver capítulo 2. 
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partir do compartilhamento público de questões particulares, que vão contribuir não apenas para a 

consolação, mas também para a confirmação de certas formas de disciplina, Berlant pontua o 

desenvolvimento de uma esfera pública íntima profundamente conectada com a ideia de 

feminilidade.  

Ao passo que a intimidade se configura como recurso central para a ascensão de 

microcelebridades na cultura digital, essas dinâmicas afetivas também contribuem para a 

legitimação da autenticidade em plataformas como o YouTube. Em um processo concomitante, a 

valorização desse compartilhamento de relatos íntimos pela própria plataforma, como discutimos 

no capítulo anterior, dissemina a prática entre aqueles que desejam obter visibilidade em tais 

ambientes. Ainda que essas dinâmicas não estejam necessariamente relacionadas a um ideal de 

feminilidade homogêneo – como veremos adiante, youtubers ativistas frequentemente recusam 

estereótipos ainda hegemônicos atribuídos à mulher – para autoras como Hall (2015) e Paasonen 

(2005), elas estiveram ligadas, em um primeiro momento, a especificidades da experiência 

feminina em plataformas digitais.  

Passonen (2005) afirma que a sensação de proximidade advinda de produções amadoras 

está relacionada à ideia de que seus autores não seriam tão habilidosos a ponto de dominar as 

técnicas necessárias para a “fabricação” do que representam (tal qual ocorreria com as 

celebridades), o que os levaria apenas a utilizar a tecnologia disponível para registrar seu cotidiano. 

A valorização das produções amadoras na internet, de acordo com a autora, estaria atrelada a uma 

espontaneidade combinada com a “incapacidade” que frequentemente caracteriza o gênero como 

feminino (PASSONEN, 2005). Essa falta de habilidades também é destacada por Hall (2015) ao 

explicar que a tensão entre a qualidade técnica do canal lonelygirl15 e o suposto amadorismo de 

Bree foi um elemento crucial para que os fãs desconfiassem de sua autenticidade. Para a autora, 

essa dinâmica exemplifica as diferenças entre os trabalhos atribuídos aos diferentes gêneros nos 

ambientes online: assume-se que mulheres não detêm tantos conhecimentos técnicos, tendo como 

função primordial a habilidade de estabelecer laços com a audiência (idem). 

Antes de prosseguir para o próximo tópico, consideramos oportuno realizar ponderações 

quanto às discussões apresentadas em relação aos atravessamentos entre experiências femininas 

discursivas e práticas de microcelebridades. Embora a visibilidade feminina em plataformas 

digitais apresente diversas especificidades, sobretudo em termos de práticas de assédio e 

silenciamento (JANE, 2016), é preciso avaliar algumas questões, como uma mudança considerável 
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na relação entre “vídeos de YouTube” (BURGESS e GREEN, 2009) e amadorismo entre os anos 

que separam a ascensão de canais como lonelygirl15 e a rede de youtubers ativistas que permanece 

atuante em 2019. 

Desta forma, é importante ponderar que os cruzamentos entre as noções de amador e 

profissional na plataforma descritos por Burgess e Green (2009) se encontram cada vez mais 

difíceis de distinguir. Embora as youtubers cuja produção analisamos façam uso de cenários que 

representam ambientes íntimos, como o quarto ou a sala de casa, há um conjunto de elementos, 

como a qualidade da luz ou do áudio, bem como o uso de determinados efeitos especiais, que 

inviabilizam a classificação de seus vídeos como “caseiros” ou “amadores”. Pelo contrário, as 

habilidades necessárias em termos de captação e edição de vídeos são amplamente disseminadas 

por diversos canais do YouTube que publicam vídeos sobre como se tornar um astro da plataforma. 

Um segundo ponto diz respeito à adequação às imagens femininas projetadas pela cultura 

popular pontuada por Banet-Weiser (2011). Considerando o processo de celebritização 

(DRIESSENS, 2013a) pelo qual os sujeitos comuns transformam a individualidade em uma marca 

a ser admirada em plataformas digitais, é preciso levar em conta a própria dinâmica que envolve a 

construção das celebridades. Se estas serão posicionadas pela indústria de acordo com 

características que facilitem o seu reconhecimento pela audiência, seja pela relação de oposição ou 

identificação com outras celebridades (MARSHALL, 2016), parece razoável supor que 

microcelebridades se insiram na mesma lógica. Seja por meio de colaborações com influenciadores 

dos mesmos “nichos”, pela adequação às normas de plataformas sobre temas e abordagens 

permitidos ou mesmo pela orientação de agências especializadas em marketing de influência, há 

diversas possibilidades de construção de uma identidade pessoal “autêntica” e simultaneamente 

reconhecível e valorizada em ambientes como o YouTube. Em outras palavras, apesar da retórica 

da autenticidade e individualidade amplamente disseminada em torno das microcelebridades, é 

inegável que as estratégias de visibilidade em plataformas digitais passam pela articulação de 

formas de reconhecimento que incluem, no caso de meninas e mulheres, a adequação às imagens 

femininas disseminadas não apenas pela cultura pop, mas dentro de determinados nichos que se 

constroem no seio da cultura digital. 

Logo, as estratégias de elaboração de autenticidade de influenciadoras digitais ativistas 

serão, ao menos em determinados momentos, diferentes de microcelebridades voltadas a outros 

segmentos. Retomando o debate sobre sua atuação enquanto forma de ativismo discursivo, é 
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possível pensar que o lugar de engajamento social almejado por youtubers feministas também está 

atrelado a paradigmas de feminilidade que fogem aos estereótipos dominantes, ou ao menos 

buscam tensionar, inclusive, a mulher bem-resolvida e independente preconizada pela cultura 

popular pós-feminista (GILL, 2007). 

À medida que microcelebridades procuram personificar estilos de vida diversos, 

frequentemente pautados por preferências de lazer e consumo, ocorrem mudanças na percepção de 

sua autenticidade por parte dos públicos que desejam atingir. Em um momento no qual publicações 

especializadas em marketing alardeiam a importância dos microinfluenciadores para as estratégias 

de comunicação, é possível dizer que as práticas de microcelebridade também abrangem 

especificidades de acordo com o “nicho” e as articulações em torno das construções identitárias 

dos indivíduos. Em debate sobre os processos pelos quais influenciadores digitais constroem redes 

de influência, Karhawi pontua que “ter legitimidade em campo não é um fato dado, mas construído” 

(KARHAWI, 2017, p. 55). O diálogo que a autora realiza com o linguista francês Patrick 

Charaudeau revela-se pertinente para compreender de que mandeiras microcelebridades em 

determinados nichos articulam posições de credibilidade (ainda que transitórias).  

De acordo com Charaudeau, o fato de que algumas informações sejam percebidas como 

verdade depende “tanto da posição social do informador, do papel que ele desempenha na situação 

de troca, de sua representatividade para com o grupo de que é porta-voz, quanto do grau de 

engajamento que manifesta com relação à informação transmitida” (CHARAUDEAU, 2012, p. 

52 apud KARHAWI, 2017, p. 57, grifos do autor). Desta forma, pode-se dizer que a reputação, a 

autoridade e o capital social de quem informa são fundamentais para a aceitação de uma 

informação. Além disso, o compromisso de quem escolheu falar sobre determinados assuntos em 

detrimento de outros e as formas de justificar tais escolhas também são cruciais neste processo, que 

tende a aumentar a credibilidade daqueles que provém as informações na medida em que estas são 

tidas como verdadeiras. Como se pode perceber a partir das problematizações feitas até aqui, trata-

se de um processo multifacetado e intrincado às especificidades do contexto social, dos meios nos 

quais se fala e dos pactos estabelecidos entre produtores de conteúdo e audiência, dentre outros 

fatores. A seguir, apresentamos uma análise que abrange os elementos discursivos e materiais das 

estratégias de legitimação das performances das youtubers Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e 

Nátaly Neri enquanto mulheres engajadas e feministas em seus canais no YouTube. 
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4.3 Análise de conteúdo no YouTube: percursos metodológicos  

 

 A realização de uma análise qualitativa de vídeos postados em três canais do YouTube 

ainda se apresenta como um desafio metodológico. Diante da relativa escassez de trabalhos 

realizados com este recorte, nos deparamos com a necessidade de construir uma metodologia 

adequada à investigação que nos propusemos, concentrada nas construções discursivas e 

performáticas das três youtubers escolhidas. Para tanto, trabalhamos principalmente com a análise 

de conteúdo, definida por Bardin na década de 1970 como uma técnica qualitativa que integra três 

etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2010). A partir de uma leitura intensa dos dados (GIBBS, 2009), em diálogo com os 

conceitos discutidos ao longo da tese, realizamos a codificação do material coletado, que consiste 

em identificar passagens relacionadas a determinados temas (idem) para construir categorias 

analíticas relevantes à compreensão do fenômeno estudado.  

Para selecionar quais vídeos integrariam a amostra analisada, todas as produções publicadas 

entre os anos de 2016 e 2018 nos canais “Nunca te Pedi Nada”, “Afros e Afins” e “Jout Jout Prazer” 

foram avaliadas. Além dos conteúdos dos vídeos em questão, a descrição e os thumbnails foram 

levados em consideração neste primeiro levantamento, que buscou identificar produções 

diretamente relacionadas aos seguintes temas: feminismo, empoderamento feminino, ativismo, 

militância e política. Diante de uma quantidade expressiva de vídeos sobre causas sociais diversas, 

como luta contra o racismo, populações LGBTQ+ e defesa do meio ambiente, buscamos nos ater 

àqueles que mencionassem mais explicitamente discussões ligadas ao bem-estar feminino e/ou o 

ativismo de forma mais ampla.  

Em termos quantitativos, a etapa de seleção de vídeos de Maíra Medeiros representou o 

maior desafio: no período de coleta, a youtuber publicou 403 produções, que resultaram em uma 

lista inicial de 44 vídeos. Apesar de um ritmo de publicação um pouco menor – foram 300 

produções lançadas – o material relacionado à Júlia Tolezano trouxe desafios em termos 

qualitativos, já que a descrição dos vídeos apresentou poucas informações sobre o conteúdo dos 

mesmos e frequentemente diversos temas eram abordados em uma mesma produção. Após a 

classificação, 47 vídeos foram somados à amostra. Já Nátaly Neri publicou 168 vídeos ao longo do 

período analisado, dos quais 43 integraram essa etapa de seleção. Em seguida, todos os 134 vídeos 

foram assistidos novamente para que, em diálogo com as discussões que viemos desenvolvendo 
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até aqui, fosse possível compreender a melhor forma de construir categorias analíticas para explorar 

as questões iniciais de pesquisa. Este processo, que alternou fases de indução e dedução, foi 

fundamental para a emergência de categorias a partir da comparação constante (MERRIAM e 

TISDELL, 2015) no material analisado.  

Após explorar atributos específicos de acordo com os temas e as estruturas dos vídeos, foi 

possível elaborar uma tipologia inicial com quatro categorias: vlogs, opiniões, colaborações e 

vídeos comerciais. Em relação ao primeiro termo, vlog, procuramos nos ater ao discurso das 

próprias youtubers para estabelecer uma classificação, uma vez que não há consenso em torno das 

delimitações da categoria. Assim, os vídeos com o formato de vlog são aqueles que mostram algum 

elemento da rotina ou vivência das youtubers em “tempo real”, como a participação em um evento 

ou a visita a uma organização. Já os vídeos classificados como opinião, que apareceram em maior 

número na amostra, são aqueles nos quais as jovens falam diretamente para a câmera sobre seu 

ponto de vista em relação a determinados assuntos. As colaborações são vídeos nos quais as 

youtubers entrevistam outras mulheres (famosas ou não), ou convidam outras youtubers para 

discutir sobre determinados assuntos, enquanto vídeos comerciais são aqueles diretamente 

vinculados a empresas (“carinhosamente” apelidados por Júlia Tolezano como merchans e por 

Nátaly Neri como “publi do amor”). Trata-se de categorias intercambiáveis, já que uma 

colaboração pode ser realizada com fins comerciais, por exemplo. Entretanto, a distinção se revelou 

útil para elaborar questões que seriam discutidas posteriormente, como por exemplo as formas de 

apresentação das youtubers em vídeos colaborativos, sobretudo com celebridades “tradicionais”, 

ou as diferenças de suas performances em vídeos opinativos “independentes” e em vídeos nos quais 

discussões semelhantes são acionadas para promover organizações, produtos ou serviços.  

Na sequência, uma segunda etapa de análise teve início para delimitar as categorias 

analíticas que seriam aplicadas na amostra final de vídeos. Durante esta etapa, foram adicionadas 

observações de “campo” realizadas ao longo de três anos anos acompanhando as relações entre 

youtubers e audiência em seus respectivos canais e sua repercussão em outras plataformas de rede 

social, em uma abordagem inspirada nos preceitos da etnografia para a internet (Hine, 2015). Uma 

vez que buscávamos compreender como se constroem as performances das youtubers em seus 

canais, também dialogamos diretamente com a noção de roteiro performático de Diana Taylor 

(2013), buscando trabalhar com duas das categorias que a autora propõe enquanto metodologia de 

análise: a corporalidade e o cenário que se apresentam em determinados roteiros.  
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A partir daí, foi construída uma tabela com uma classificação integrando elementos de 

caráter mais descritivo e analítico que seriam utilizados para codificar o material: 1) descrição, 

campo no qual adicionamos observações sobre a temática e o desenvolvimento de cada vídeo; 2) 

motivação, que especifica as justificativas apontadas pelas próprias youtubers para a publicação do 

vídeo; 3) cenário, campo que descreve elementos da ambientação de cada vídeo; 4) como se 

apresenta, campo criado para especificar aspectos relativos tanto aos elementos materiais (roupas, 

formas de apresentar o cabelo etc.) quanto gestos, como gírias, formas de falar 

(acelerada/emocionada), gesticular e se locomover pelo espaço cênico; 5) 

feminismo/empoderamento feminino, no qual especificamos de que forma o vídeo se relaciona 

com essas temáticas específicas; 6) menção a outras lutas identitárias e/ou à política de forma mais 

ampla, campo que identifica possíveis articulações entre o feminismo e outras formas de ativismo, 

bem como maneiras pelas quais as youtubers buscavam se posicionar enquanto mulheres 

socialmente engajadas; 7) relação com o público, campo que descreve o tipo de tratamento 

estabelecido entre youtubers e audiência, como nomenclaturas (“família”, “fãs” etc.) e momentos 

nos quais o público é convocado de alguma forma a participar das discussões apresentadas no 

vídeo; 8) relatos da intimidade,  no qual buscamos delimitar de que maneira aspectos da vida íntima 

de cada uma foram mobilizados durante suas falas e 9) publicidade/consumo, campo que descreve 

especificamente se os vídeos são patrocinados e/ou mencionam questões ligadas ao universo do 

consumo de forma mais clara. Em uma terceira fase, após a definição da codificação, foi realizada 

uma nova classificação entre os vídeos para reduzir a amostra inicial a 60 vídeos, 20 de cada 

youtuber. A escolha se deveu, por um lado, pelas limitações de tempo impostas pela investigação 

aprofundada dos vídeos com base nas categorias analíticas criadas e, por outro, pela necessidade 

de manter uma quantidade mínima de produções de acordo com a tipologia inicial (vlogs, opiniões, 

colaborações e vídeos comerciais) para cada uma das youtubers. 

Os vídeos analisados foram divididos em pastas de acordo com a tipologia e codificados 

manualmente, com a transcrição também manual de trechos considerados mais relevantes. Devido 

à extensão do material, que chegou a 91 páginas, optamos por trabalhar com dois tipos de arquivos. 

Para cada canal analisado, utilizamos uma tabela para armazenar títulos, links, frames e dados 

quantitativos dos vídeos, como número de acessos e comentários, e um arquivo de texto com as 

informações relativas à análise qualitativa. Para agilizar a consulta aos dados, foi atribuída uma 
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mesma numeração aos vídeos nos dois arquivos. Além disso, no arquivo de texto, cores diferentes 

foram utilizadas para cada código, facilitando o acesso ao material decodificado115.  

Com base nesse material, foi possível estruturar um quadro analítico capaz de representar 

aspectos cruciais das performances apresentadas pelas youtubers em seus canais. Logicamente, 

esse processo não buscou dar conta de todas as questões envolvendo tais performances, mas 

analisá-las dentro dos limites da proposta deste trabalho. Assim, buscamos enfatizar que tipos de 

discursos são articulados em torno do feminismo e do ativismo e as negociações entre estes 

discursos e as esferas relativas à marca pessoal das microcelebridades e à propaganda de produtos 

e serviços que divulgados em seus canais. 

Os vídeos analisados têm duração variada – no total, foram 12,5 horas de material 

decodificado – e estruturas que também diferem entre si. Entretanto, é possível apontar algumas 

semelhanças em termos narrativos. Nos primeiros minutos, é comum que as youtubers apresentem 

os temas dos vídeos (ainda que nem sempre explicitamente; houve casos em que os vídeos 

começavam com cenas de bastidores que davam pistas sobre o assunto principal) e a vinheta de 

seus canais. Maíra Medeiros e Nátaly Neri seguem de forma mais disciplinada as “regras” para 

angariar audiência e métricas de engajamento no YouTube: em geral, dão início aos vídeos se 

apresentando e dizendo o nome do canal. Em algum momento das produções, mais frequemente 

após desenvolverem as discussões, pedem para que a audiência as “recompense” com likes, 

comentários e compartilhamentos. Já Júlia Tolezano adota uma postura mais “discreta”, 

explorando outros recursos para engajar o público, sobretudo as cenas de “bastidores” após a 

discussão principal dos vídeos, em uma espécie de prolongamento da conversa estabelecida com 

sua audiência.  

Em termos de visibilidade, a amostra também apresentou variações; alguns vídeos 

selecionados somam poucas dezenas milhares de visualizações, enquanto outros ultrapassam 1 

milhão de acessos. Entretanto, apenas para ilustrar a popularidade e o engajamento gerado por cada 

youtuber (lembrando sempre que, no contexto do YouTube, o termo é associado a diversas outras 

métricas que não foram analisadas neste trabalho), apresentamos brevemente algumas estatísticas 

sobre a amostra, relativas à data de último acesso dos vídeos, 20 de março de 2019. Os vídeos 

                                                
115 As tabelas utilizadas são apresentadas nos apêndices deste trabalho. Já os arquivos de texto com as anotações 

referentes à análise de conteúdo estão disponíveis on-line nos seguintes links:  

https://tinyurl.com/y3kxvu8l (Nunca Te Pedi Nada); https://tinyurl.com/y3hl9yvv (Afros e Afins) e 

https://tinyurl.com/yyqdlfu7 (Jout Jout Prazer). Último acesso em 10 abr. 2019. 
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selecionados de Maíra Medeiros obtiveram, no total, 4,9 milhões de acessos, com um número 

expressivo de “curtidas” (ou “gostei”): 700.700116. Já o botão de “não gostei” tem apenas 9.407 

registros. Apesar das diferenças entre as produções, o dado mostra a boa aceitação dos vídeos de 

Maíra, que geraram 41.479 comentários no período. Júlia Tolezano, que durante o período 

analisado somou um número mais expressivo de seguidores em seu canal, obteve audiência 

consideravelmente maior na amostra selecionada: seus vídeos foram assistidos 11,5 milhões de 

vezes, com 1,3 milhão de “gostei”, 22.008 “não gostei” e 72.567 comentários. Já Nátaly Nery, dona 

do canal com menor audiência entre as três youtubers, teve seus vistos assistidos cerca de 1,7 

milhão de vezes e também registrou boa aceitação: foram 246.300 mil “gostei” e 12.968 “não 

gostei” no período, além de 21.067 comentários.  

 

4.4 Entre a recusa a ideais hegemônicos e a agressividade “controlada”: notas sobre as 

performances de feminilidade de Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e Nátaly Neri 

 

        Seguindo a proposta de construir um olhar sobre as performances construídas pelas youtubers 

em questão, uma primeira incursão no material empírico coletado buscou observar os cenários nos 

quais os vídeos ocorrem e a forma pela qual as mulheres se apresentam. Ou seja, além de analisar 

o que Maíra Medeiros, Nátaly Neri e Júlia Tolezano dizem nas produções, nos atentamos para seus 

gestos, como inflexões na voz, movimentação corporal e interações com elementos dentro e fora 

do enquadramento. Retomando os debates sobre a centralidade das preferências de consumo na 

elaboração e apresentação das identidades dos indivíduos (GIDDENS, 2002), particularmente nas 

mídias digitais (POLIVANOV, 2014), examinamos ainda alguns elementos materiais 

apresentados, como roupas e acessórios. A partir do nosso recorte de pesquisa, um ponto central 

da análise diz respeito ao diálogo de tais elementos com códigos de feminilidade e com a 

construção da reputação dessas mulheres enquanto símbolos do debate sobre feminismo e 

feminismo negro no YouTube. 

        Os ambientes escolhidos para a maior parte dos vídeos analisados refletem a “cartilha” das 

microcelebridades (SENFT, 2008, 2013; MARWICK, 2013, 2015) e da “YouTubidade” 

(BURGESS e GREEN, 2009). Em boa parte deles, as youtubers gravam os vídeos em ambientes 

                                                
116 Importante destacar que o índice de “gostei” e “não gostei” é apresentado em termos aproximados pelo YouTube 

quando o número ultrapassa a casa dos milhares. 
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caseiros que, pressupõe-se, sejam de suas próprias residências. Os três canais passaram por 

diferentes cenários durante o período analisado, decorrentes de mudanças de casa e de 

cidade/estado realizadas pelas próprias mulheres. No caso de Nátaly Neri, há uma transformação 

considerável, já que os primeiros vídeos, com som e definição de imagem visivelmente inferiores 

aos seguintes, apresentavam apenas fundos neutros, como paredes. À medida que a youtuber ganha 

projeção, os vídeos passam a mostrar ambientes privados – em 2018, ela publicou inclusive um 

“tour” pela casa nova em São Paulo. 

        Parte das informações pessoais estrategicamente compartilhadas por microcelebridades para 

construir uma relação de proximidade com seu público, os cenários buscam retratar o cotidiano das 

mulheres que se mostram às câmeras. O esforço de se mostrar enquanto uma pessoa “comum” pode 

ser percebido desde “interrupções” dos cachorros das youtubers durante as gravações à aparente 

desordem de elementos que aparecem em cena, como um cabideiro repleto de roupas em vídeos de 

Maíra Medeiros, ou uma cama com lençóis amassados na qual Júlia Tolezano aparece deitada em 

outra produção. Esta última parece ironizar ao máximo o distanciamento entre as celebridades 

“tradicionais” e seu público, trazendo uma lente de aumento para detalhes sem qualquer glamour 

de seu dia a dia, como a máquina de lavar ou o banheiro - em um vídeo gravado no cômodo, 

inclusive brinca com a decoração montada especialmente para a produção, com a inserção de uma 

planta na pia “para o seu deleite visual”.  Outro ponto diz respeito às atividades no YouTube, 

valorizadas por Nátaly Neri e Maíra Medeiros: ambas colocam em cena alusões à sua autoridade 

na plataforma: a primeira dá destaque a uma placa dada pela plataforma aos seus “criadores” com 

mais de 100 mil inscritos e a segunda aparece em alguns vídeos à frente de um quadro com o título 

impresso da série “#PorQueMulher” ou da claquete utilizada nas gravações da produção. Ainda 

em relação à popularidade, uma boneca que representa Maíra Medeiros criada por um fã também 

aparece ao fundo de alguns vídeos, valorizando a relação com o público e ressaltando o seu lugar 

enquanto youtuber de sucesso. 

Os ambientes apresentados dialogam com trajetórias de vida que vão se desenrolando aos 

olhos do público na própria plataforma. Potes de detergente natural produzidos em um vídeo por 

Júlia Tolezano, por exemplo, são parte do cenário para outra produção, que se passa em sua 

lavanderia. Nátaly Neri exibe sua coleção de livros, que ocasionalmente são mencionados como 

referências para determinadas discussões. Maíra Medeiros mantém visíveis brinquedos dos anos 

1990, temas de diversos vídeos sobre nostalgia ou sobre sua característica de “acumuladora”. Tais 
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construções, ao passo que evidenciam determinadas preferências de consumo, também reiteram a 

ideia de que podemos espiar o desenvolvimento e as mudanças nas articulações identitárias das 

jovens que dão a ver brechas em sua intimidade. Ainda em relação ao cenário, vale ressaltar o 

destaque dado a itens que reforçam a relação das youtubers com as pautas que defendem. Isto é 

mais visível nos vídeos de Maíra Medeiros, que se apresenta diante de um quadro com a palavra 

feminist (feminista, em inglês) em diversas produções. Vegetariana (e em processo de transição 

para o veganismo devidamente documentado em seu canal), Nátaly Nery tem diversas plantas no 

fundo de alguns de seus vídeos. 

 

Figura 2: cena do vídeo “Pq as novinhas são sensacionais”? 

 

Fonte: canal Nunca Te Pedi Nada/YouTube 

 

        As roupas e acessórios escolhidos pelas youtubers acionam de diferentes formas sua 

identificação com o ativismo e, paralelamente, diálogos ou recusas a códigos ainda dominantes de 

feminilidade. Maíra Medeiros, dona de cabelos de cores diversas e em constante mutação, transmite 

essa personalidade “colorida” em outros aspectos, sobretudo pelo uso de brincos gigantes com 

temáticas bem-humoradas, como smiles e emojis, mesmo em vídeos sobre temas mais delicados, 

como assédio sexual. Na maior parte das produções analisadas, usa maquiagem e tem as unhas 

coloridas, embora deboche em alguns momentos do estereótipo de que as mulheres precisam estar 

sempre impecáveis e com as unhas feitas, como ocorre em um vídeo em parceria com a também 

youtuber Bruna Louise: “A minha hoje milagrosamente está feita”. A defesa das mulheres aparece 

estampada em blusas que utiliza em dois vídeos: “Justice pour las femmes" (Justiça para as 

mulheres, em tradução livre) e “Não sou obrigada a nada”. O visual, classificado pela própria Maíra 

e por comentários em diversos de seus vídeos como ousado, é motivo de comentários frequentes 
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da youtuber. Em uma ação publicitária para a marca Cravo e Canela, ela estabelece uma relação 

direta entre suas escolhas e o que chama de “singularidade”: “As pessoas falam que eu sou velha 

demais para usar cabelo colorido, mas nada tira a minha felicidade. Quando a gente sai da 

padronagem, acaba se destacando.”   

        Já Júlia Tolezano aparece principalmente com roupas escuras e largas, cabelos soltos e sem 

maquiagem. Ela utiliza batom vermelho em poucas aparições, dispensando também acessórios 

mais chamativos. Em três ocasiões, surge em cena utilizando blusas com palavras que também 

parecem reforçar a sua relação com a imagem de uma mulher poderosa: “plena”, “feminist” e 

gângster. Durante diversos vídeos, ela mexe no cabelo, coça a cabeça e faz outros gestos que 

indicam uma “conversa” com as câmeras. Em um deles, passa o tempo todo com um “smile” 

desenhado no ombro, o que despertou diversos comentários, quase sempre positivos. 

        Nátaly Nery, por sua vez, utiliza acessórios que remetem a discussões sobre ancestralidade 

negra, como uma gargantilha feita de búzios. Ela também tem um estilo mais “básico” em relação 

a roupas; o que chama a atenção ao longo dos vídeos são as mudanças em seu cabelo - utiliza 

dreadlocks, tranças e o formato natural crespo em um corte assimétrico em diferentes produções, 

por vezes em um tom verde escuro. A youtuber, cujos primeiros vídeos no canal falavam mais de 

beleza e moda, geralmente aparece maquiada nas produções. Em participação no canal Jout Jout 

Prazer, comenta sobre as críticas recebidas pela escolha, que representaria uma “rendição” à 

indústria de cosméticos responsáveis por perpetuar padrões de beleza que oprimem as mulheres. 

Durante a conversa, explica que considera o apontamento injusto e que é preciso considerar a 

invisibilidade da mulher negra diante das marcas: "Como a gente vai lutar contra padrões de beleza 

impostos se a gente nem tá lá? Eu recebo muitas críticas porque eu passo muita maquiagem (...). A 

gente precisa ser enxergada pelas marcas." 

        As três mulheres gesticulam bastante quando estão construindo uma argumentação e, por 

vezes, falam palavrões, fazem caretas e alteram o tom de voz, especialmente quando querem 

ironizar determinadas situações. Maíra Medeiros e Júlia Tolezano utilizam mais tais recursos, 

sobretudo na tentativa de imprimir um tom bem-humorado a quase todos os vídeos. Já Nátaly Neri 

apresenta as discussões em tom mais sóbrio, o que lhe rendeu críticas sobre sua “agressividade” no 

canal. Em um dos vídeos analisados, “Por que você é tão agressiva, Nátaly?”, a jovem classifica as 

críticas como parte do estereótipo da “mulher negra raivosa” (Lorde, 1984), uma mulher 
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"naturalmente brava, descontrolada (...). É aquela mulher negra que já chama pro barraco, que já 

usa o dedinho naqueles filmes americanos". 

 

Figura 3: cena do vídeo “Por que você é tão agressiva, Nátaly?” 

 

Fonte: canal Afros e Afins/YouTube 

 

        Na produção, Nátaly destaca que se considera uma pessoa “fofa”. Ao explicar que o 

estereótipo em questão é parte de uma cultura de silenciamento da mulher negra, alterna momentos 

em que ri ironicamente com falas mais enérgicas, em que altera o tom de voz para explicar tem o 

direito de ser agressiva se quiser. “Eu espero que vocês parem, que vocês realmente parem de me 

enxergar como uma mulher negra raivosa porque eu vou continuar usando esse tom (...) e ninguém 

vai me parar.” A jovem diz ainda que aqueles que a criticam o fazem por não entender a gravidade 

dos temas debatidos. "Eu não sei se vocês têm dimensão das experiências que temos que mobilizar 

para falar sobre esses assuntos. (...) Me desculpem se eu não consigo sorrir, me desculpem se eu 

uso a minha voz num tom que não de agrada. Mas é dessa forma que eu vou falar.”. 

        O vídeo em questão é um exemplo interessante das tensões que atravessam este tipo de 

produção no YouTube. Conforme discutimos no capítulo anterior, a produção das três mulheres 

pode ser pensada enquanto parte da consolidação de um movimento de infotenimento politizado 

na plataforma. Percepções como a que Nátaly Neri diagnostica fazem parte de um quadro no qual 

as expectativas sobre o que seria esse entretenimento e que tipo de vozes femininas podem ser 

ouvidas neste ambiente vão ao encontro de rótulos pejorativos historicamente associados ao 

discurso dos movimentos feminista e negro. Embora o compartilhamento de emoções seja um 

aspecto fundamental da construção de um discurso de autenticidade por parte de influenciadores 
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digitais, parece haver um limite para tais manifestações, sobretudo no que diz respeito a 

reivindicações de cunho coletivo. 

        Ao descrever a própria experiência na produção de discursos contra o racismo, Audrey Lorde 

(1984) explica que, após um tempo vivendo com medo do “peso” da raiva, passou a compreendê-

la enquanto uma resposta eficiente, capaz de fornecer “informação e energia” (LORDE, 1984, p. 

124) para a articulação de propostas para um futuro diferente. Nas produções que analisamos, as 

youtubers parecem buscar um delicado equilíbrio entre a exposição de sua indignação diante de 

algumas situações e a capacidade de demonstrar alguma leveza, tornando-se mais “palatáveis” 

enquanto feministas. Em diferentes ocasiões, Maíra Medeiros diz que precisamos “rir para não 

chorar”, enquanto apresenta um meio sorriso. A ironia também é um recurso frequente, sobretudo 

no caso da youtuber e de Júlia Tolezano. Em diversos vídeos, ambas alteram a voz, utilizando tons 

jocosos para caçoar de discursos machistas, fazem caretas e/ou suspiram. 

 

Figura 4: cena do vídeo “Fora de casa” 

 

Fonte: canal Jout Jout Prazer/YouTube 

 

Já Nátaly Neri diz no vídeo citado anteriormente que tratar de assuntos sérios com leveza é 

um “dom que eu definitivamente não tenho”. Entretanto, pontua que não faria diferença se esforçar 

para tanto, já que uma mulher negra que demonstra conhecimento de forma decidida sobre 

determinado assunto será tida como arrogante de qualquer forma: "Sempre que eu vou falar sobre 

racismo, por mais leve e mais doce que seja a minha voz, por mais cultas e bem escolhidas que 

sejam as minhas palavras, alguém sempre vai dizer que eu sou agressiva demais". De fato, no 

material analisado, percebemos uma youtuber que sorri na maior parte dos vídeos e quase sempre 

mantém o mesmo tom de voz, se apresentando ainda mais “suave” quando as produções são 

patrocinadas, como discutiremos mais adiante. 
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Um certo distanciamento dos rótulos de descontrole e agressividade relacionados ao 

movimento feminista (AHMED, 2004; 2013) pode ser notado, por exemplo, no constante uso de 

diminutivos por Júlia Tolezano. Em um vídeo gravado após o assassinato da vereadora Marielle 

Franco, no Rio de Janeiro, a youtuber afirma: "tem umas horinhas que a gente fica meio...", 

referindo-se a um sentimento de desânimo provocado pelo crime. Ao debater a existência de uma 

cultura de competição entre as mulheres, diz que ela pode ser observada em "pequenas 

situaçõezinhas que vão se acumulando”. Em um terceiro vídeo, quando comenta críticas recebidas 

de pessoas que não desejam abrir mão de privilégios relacionados ao machismo, manda um recado 

aos haters: “fique à vontade para comentar, chorar no banheiro, repensar uns troço (SIC), tamo 

aqui pra isso. A gente aguenta, tamo cascudinhas já", diz sorrindo, enquanto aponta para as próprias 

costas. 

Ao destacar essa “agressividade controlada” das youtubers em questão, não buscamos 

inferir que trata-se de gestos meticulosamente articulados para distanciar-se de estereótipos 

atribuídos a movimentos sociais, mas construir uma reflexão sobre suas condições de visibilidade. 

Para além da óbvia questão do racismo, é possível pensar, por exemplo, que Nátaly Neri tenha 

audiência significativamente menor que as demais youtubers analisadas justamente por sua 

autointitulada “incapacidade” de fazer graça diante de situações dramáticas relatadas. Essa 

tendência também pode ser notada na edição dos vídeos: recursos de sonorização, cortes ágeis e 

letterings com palavras e frases que contribuem para a percepção de uma certa ironia nos discursos 

de Júlia Tolezano e Maíra Medeiros aparecem com frequência em seus respectivos canais, 

intensificando o caráter “divertido” das performances ali apresentadas. Já as produções analisadas 

do canal Afros e Afins são mais centradas na fala da youtuber, o que mantém a seriedade das 

discussões em foco. 

        A constatação de Nátaly sobre as críticas por não agir com mais leveza diante dos temas 

abordados pode ser pensada como parte dos tensionamentos oriundos do que Gilles Lipovetsky 

classifica como “civilização sem peso” (LIPOVETSKY, 2016). De acordo com o filósofo, a ideia 

da leveza, outrora admirada no campo das artes, se expandiu para práticas comuns, remodelando o 

nosso imaginário. A partir de uma “cultura cotidiana de leveza midiática” (idem, p. 21), a promessa 

de diversão permanente e a valorização de práticas hedonistas tenderia a nos tragar para um 

“universo esvaziado de toda gravidade ideológica” (idem). Para Lipovetsky, vivemos sob a égide 

da “midiacracia” (idem, p. 267), um regime no qual os cidadãos, infantilizados, se interessam mais 
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pela vida privada dos políticos do que por seus programas de ação política. A celebrização da cena 

política construiria uma espécie de “civilização do light” (idem), mais interessada em aspectos 

frívolos particulares do que em ações efetivamente transformadoras da realidade social. 

Entretanto, a popularização de uma rede de conteúdo ativista em um contexto fortemente 

pautado pelo entretenimento sugere que os cidadãos não necessariamente sejam “infantilizados” 

pelos hibridismos entre as duas esferas, mas encontrem na intimidade de microcelebridades uma 

forma de acessar discussões até então restritas a círculos específicos. Por outro lado, a reflexão de 

Nátaly Neri traz um adendo relevante para questionar as tensões envolvidas neste processo, uma 

vez que a demanda por “leveza” pode não se relacionar apenas com o processo de celebrização e 

celebritização social (DRIESSENS, 2013a), também sendo pautada por implicações decorrentes 

de estigmas relacionados a lutas identitárias. Em outras palavras, por se identificarem claramente 

como feministas e ativistas antirracismo, as youtubers em questão não acionam apenas a noção de 

microcelebridade quando chegam à beira das lágrimas diante de certos temas, como ocorre em 

mais de uma ocasião no material analisado; elas também serão analisadas enquanto parte de 

movimentos historicamente subjugados, entre outras razões, por serem emocionais demais. 

Retomando a ideia de que as emoções não são simples respostas automatizadas a 

determinados eventos, mas elementos mediados de acordo com determinadas conjunturas 

(AHMED, 2004), podemos pensar nas performances construídas pelas youtubers nos vídeos 

analisados como parte de um intricado processo de negociações. Ao demonstrar raiva ou 

indignação diante de certos acontecimentos, as youtubers se mostram mais “humanas”, em um 

movimento que contribui para que o público que as acompanha tenha uma percepção maior de 

intimidade, reforçando a autenticidade de sua apresentação. Esses sentimentos podem ser 

percebidos em gestos, palavras, ou mesmo itens de decoração e vestuário, que importam para 

pensarmos no tipo de performance que desejam apresentar a seu público. 

Entretanto, considerando que essas mulheres são parte de um universo de “criadores” que 

produzem conteúdos sobre temas diversos, inclusive de cunho publicitário, torna-se necessário 

demonstrar uma certa coerência expressiva (GOFFMAN, 1975) condizente com outros vídeos, 

sobre temas mais leves, e com a identidade on-line articulada em outras plataformas digitais de 

rede social. Essa negociação ajuda a explicar, por exemplo, por que Maíra Medeiros utiliza brincos 

gigantes de pelúcia enquanto debate questões como a sexualização precoce das meninas ou as 

diversas violências sofridas por mulheres no ambiente de trabalho. Em última instância, essa opção 
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funciona como um lembrete de que a youtuber continua a ser uma mulher divertida ainda que fale 

sobre temas difíceis de vez em quando. 

Em certos sentidos, o fato de que as três youtubers se apresentam quase sempre sorridentes 

em situações como essa - embora nem sempre alcancem o ideal de “leveza” desejável, como ocorre 

com Nátaly - pode ser pensado a partir da existência de um imperativo da felicidade em ritmo cada 

vez mais frenético de proliferação. Nascidos no seio do neoliberalismo, os discursos sobre a 

felicidade como imperativo e dever começaram a se disseminar no ocidente nos anos 1990 e são 

pautados pelo individualismo (FREIRE FILHO, 2010; BIRMAN, 2010). Segundo os preceitos da 

psicologia positiva, a felicidade depende da decisão e principalmente do empenho pessoal – trata-

se de traçar estratégias para manter de forma contínua o projeto de ser mais feliz (e não apenas 

feliz). É o que Maíra Medeiros parece encarnar, por exemplo, quando diz em determinado 

momento que “A gente pode estar chorando, mas vamos dar risadas, né?”. 

Logo, ser feliz na contemporaneidade passa pela busca contínua de novos níveis e formas 

de felicidade, um processo infindável que deve ser empreendido com bom-humor e otimismo. Isso 

porque o anseio pela realização, que acompanha os indivíduos desde a antiguidade, agora se 

relaciona diretamente ao empreendimento de si, capaz de gerar recursos sociais, físicos e 

intelectuais para o sujeito e a sociedade que o cerca. “A felicidade não se reduz, pois, apenas a um 

'estado hedonicamente prazeroso' – devemos encará-la e cultivá-la como um meio confiável para 

alcançar uma constelação de finalidades positivas que ultrapassam o plano individual” (FREIRE 

FILHO, 2010, p.60).  Ao procurar meios para se aprimorar dentro deste ideal de felicidade, “cada 

indivíduo passou a agir e a se representar, com efeito, como uma pequena empresa neoliberal, na 

busca pela sobrevivência e sem poder contar com a proteção de ninguém”. (BIRMAN, 2010, p. 

37).  Em meio a era da felicidade compulsória, na qual “convém aparentar-se bem-adaptado ao 

ambiente, irradiando confiança e entusiasmo, alardeando uma personalidade desembaraçada, 

extrovertida e dinâmica” (FREIRE FILHO, 2010, p. 17), não é de se estranhar que os sujeitos se 

esforcem para se mostrar felizes em todas as instâncias da vida social. Se essa alegria não pode se 

fazer tão visível devido à dificuldade do tema abordado, ela é revelada em pequenos detalhes, como 

um bordão repetido em diversos vídeos de Júlia Tolezano: “Tá bem? Então tá bem”, quase sempre 

com um tom positivo. 

Outro aspecto relacionado à forma como as youtubers se apresentam diz respeito à sua 

negociação com padrões de feminilidade ainda hegemônicos. Das três, Júlia Tolezano é a que mais 



 
 
 

184 
 

parece subverter essas normas; além de se apresentar constantemente “descabelada” e sem 

maquiagem, ela brinca com as expectativas do público em vídeos como “Vocês dois: parou hein”, 

no qual explica que sua testa permanecerá oleosa durante toda a gravação por ter parado de tomar 

pílula anticoncepcional e que não vai "ter condições de toda vez que eu ligar a câmera, ir lá no 

banheiro, lavar a cara". Além disso, em diversos momentos, brinca com a linguagem característica 

de blogueiras e youtubers de conteúdos notadamente “femininos”, utilizando o bordão “Oi, 

meninaaaaas!”, popular sobretudo em tutoriais de produtos de beleza. Júlia sempre o faz com 

ironia, como por exemplo em uma produção na qual discute a percepção de que mulheres precisam 

transar sem vontade para “segurar” seus parceiros. “Tá bom meninaaas? Vamos fazer esse 

combinado de que a gente vai transar quando a gente quiser transar e não como forma de manter 

um casamento sem traições. Idéia ótima". O expediente se repete em outros elementos de seus 

vídeos, como por exemplo em uma produção na qual discute a sua “reconciliação” com a cor rosa, 

e sua fala é “interrompida” por comentários irônicos escritos com esta cor, além de uma tipografia 

que remete às bonecas Barbie. Em outro vídeo, sobre homens machistas de esquerda, os 

comentários aparecem em um fundo floral rosa e branco, mais uma vez parecendo brincar com as 

expectativas desses mesmos homens sobre os símbolos atribuídos ao feminino. 

Trejeitos que fazem parte do universo da moda e da beleza também são ironizados por 

Maíra Medeiros, que em certo momento age como “blogueira” quando brinca sobre o que as 

mulheres deveriam fazer com os presentes recebidos no Dia da Mulher. Na mesma produção, 

intitulada “Flores no Dia das Mulheres?”, ela aparece de duas formas distintas: maquiada no vídeo 

“oficial” e sem maquiagem, de óculos e “descabelada” enquanto edita o próprio vídeo, explicando 

que precisou fazer uma intervenção no material já gravado para mandar um “recado” às empresas. 

Ela dá a entender que a mensagem é importante o suficiente para justificar a aparição do que chama 

de “cara de sono" no meio do vídeo “normal”. 

Ao brincar com o estilo predominante em canais onde a presença feminina tem mais 

visibilidade dentro do YouTube, Tolezano e Medeiros questionam representações hegemônicas de 

feminilidade disponíveis às mulheres na plataforma. Seus corpos, bem como o de Nátaly Neri, se 

posicionam como uma crítica à “cultura hegemônica de consumo de gênero” para a qual a 

transmissão de si no YouTube soa como um convite irresistível, como pontua Banet-Weiser (2011, 

p. 12). Por outro lado, se parecem despreocupadas com as diversas ferramentas das quais a 

plataforma dispõe para a avaliação desses corpos, destacando, e mesmo valorizando imperfeições 
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e comportamentos “inadequados”, não se pode dizer que essa postura represente uma emancipação 

completa em relação às demandas mercadológicas contemporâneas. A “agressividade controlada” 

que demonstram ecoa as críticas de autoras como Banet-Weiser (2018) e Gill (2016) sobre a 

popularização de um feminismo pop, que busca se posicionar contra a imagem da feminista 

“tradicional” das primeiras ondas: raivosa, difícil, ou sem humor (Gill, 2016). Além disso, a 

legitimação de suas imagens por parte de diversas empresas que realizam parcerias com as 

youtubers para a divulgação de produtos e serviços indica que essa recusa aos ideais de 

feminilidade hegemônicos não representa necessariamente um sinal de incômodo, mas de 

autenticidade – naturalmente, um bem altamente desejável para a articulação dos discursos ali 

propagados. 

  

4.5 Vamos juntxs? Ativismos em rede e em construção  

  

        A máxima de que microcelebridades precisam construir relações de proximidade com seu 

público é seguida à risca por Júlia Tolezano, que se refere frequentemente em seu canal à “Família 

Jout Jout”. A estratégia, imitada inclusive por outras youtubers brasileiras que atuam em um 

“nicho” semelhante117, não se relaciona apenas com a cumplicidade que se espera entre pessoas 

“íntimas”, para quem seria possível revelar todos os aspectos da intimidade, compartilhando 

problemas, expectativas e pensamentos. No caso de Júlia, também ajuda a construir a atividade de 

seu canal enquanto um ato coletivo, no qual youtuber e público colaboram para o crescimento 

mútuo. Diferentemente de um expediente comum no YouTube, e altamente recomendável em todos 

os “manuais” de como proceder para aumentar o alcance e o engajamento de um canal, métricas 

fundamentais para que o mesmo apareça, por exemplo, entre as listas de indicações da plataforma, 

a jovem não tem o hábito de pedir curtidas, likes e compartilhamentos. Parece apostar em outras 

formas de promover a participação do público, sobretudo ao fornecer detalhes de sua intimidade 

que não têm necessariamente a ver com o vídeo, como o supracitado smile desenhado no ombro. 

        Em diversos momentos, a Júlia Tolezano se coloca como alguém que está compartilhando 

ensinamentos para ajudar o público a lidar com determinadas situações. "Então, meninas (...) Na 

verdade alguns rapazes podem ter isso também, então se vocês estão se sentindo representados por 

                                                
117 A também youtuber Helen Ramos, conhecida por publicar vídeos sobre feminismo e maternidade no canal Hel 

Mother, trata seus fãs como “família Hel Mother”. 
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essa temática, façam transformações na vida de vocês”, diz, ao discutir a dificuldade de 

desenvolver “sentimentos de autoestima”. Em outro vídeo, dá conselhos a mulheres para que 

aprendam a não valorizar exageradamente comportamentos considerados “básicos” de um homem 

durante as relações. "Esse é um vídeo-alerta para você que está achando que diferencial é coisa 

básica que já deveria vir no pacote, não tinha nem que ser notado. Com essa encerro o meu 

discurso”. Também oferece algumas broncas aos homens, como por exemplo em uma produção 

patrocinada na qual discute comportamentos nocivos durante o Carnaval. "Não seja esse cara que 

faz a mulher sentir a necessidade de se cobrir”, reclama a jovem, que prossegue:  "Não seja esse 

cara que puxa as pessoas". Entretanto, essa função educativa é sempre pautada pela noção de uma 

articulação coletiva de conhecimento, como a jovem explicita em outro vídeo no qual discute um 

episódio de machismo durante o Carnaval: "Temos que pensar juntos nisso. Por que este cenário 

eu achei problemático e nós não queremos cenários problemáticos. Nós queremos desconstruir 

cenários problemáticos para poder entender com eles e crescer". Conforme veremos adiante, essa 

dimensão é reforçada sobretudo porque a base dos conselhos que a youtuber dá em seu canal são 

experiências pessoais, o que permite que seu público também compartilhe suas próprias histórias 

para dar prosseguimento aos debates estabelecidos em cada produção. 

        Além de se dirigir majoritariamente a mulheres, Júlia Tolezano se refere à “Família Jout Jout” 

como um tipo de família que quase não se vê no Brasil da segunda década do século XXI: um 

grupo de pessoas com forte afinidade ideológica, sobretudo pela defesa de pautas identitárias. Esse 

posicionamento pode ser percebido, por exemplo, quando a jovem comenta a suposta crítica de um 

hater sobre o perfil de seu público “Quando este canal chegar a um milhão os inscritos serão 200 

mil de viados, 300 mil de lésbicas, 495 mil de mulheres que não têm capacidade de arrumar um 

homem e cinco mil de pessoas desocupadas”. A jovem ri, sem enxergar demérito na constatação, 

e convoca o público a “confirmar” a estatística: "E o pior é que deve estar correto. Ouviu isso, 

família Jout Jout?”. Em outro momento, ao mencionar o canal LouiePonto, que discute questões 

relacionadas ao feminismo e ao público LGBTQ+, aposta que os públicos são semelhantes: 

"Família Jout Jout conhece o canal porque né, mesmo público”. 

        Independentemente do perfil do público da jovem, levantamento que foge ao escopo deste 

trabalho, vale ressaltar que a “família Jout Jout” não é acionada apenas para reforçar os laços 

afetivos entre a youtuber e seu público. Em diferentes ocasiões, Júlia faz convocações para que 

seus fãs participem de atos políticos e/ou reflitam sobre o próprio ativismo. Nestes momentos, ela 
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reitera que seus dilemas também são os de seu público. "(…) isso vale para todos nós. Porque você 

fica em discussão aí nesse grupinho feminista de Facebook (...) e aí você quer socar isso goela 

abaixo da sua família", critica, ao debater posicionamentos radicais por parte de militantes. É a 

deixa para que, mais uma vez, as próprias experiências sirvam de aprendizado para quem vê. "Eu 

sei porque eu fiz isso por um tempo, eu só repetia umas ideias. Eu não ia lá e pensava: será que eu 

concordo com esse tipo de coisa?”. Curiosamente, apesar de mencionar pejorativamente o 

Facebook em mais de um momento enquanto lócus de organização política pouco efetivo ("Tem 

uma diferença entre ouvir uma merda que uma pessoa tá falando (...) e falar [eleva o tom de voz] 

"hããããã!" É isso que a gente faz no Facebook."), a Júlia recorre à plataforma quando pede que os 

fãs participem de protestos organizados em todo o país contra a cultura do estupro. "No dia primeiro 

de junho vão ter atos contra o estupro, procura o que vai acontecer na sua cidade. Coloca no 

Facebook ‘por todas elas’ e (...) vá". 

        Maíra Medeiros, por sua vez, refere-se ao seu público de forma mais ampla, geralmente 

usando o termo “você” ou se dirigindo a um interlocutor de forma genérica. Entretanto, em alguns 

casos, dadas as discussões apresentadas, conversa diretamente com mulheres. “Se um dia você 

estiver com um cara e alguém falar "olha, amiga, esse cara foi um escroto comigo e eu não quero 

que ele seja escroto com você", não ache que essa menina é louca.”, ensina. “A gente tem que parar 

com esse lance de não gostar das ex dos nossos atuais. (...)”, explica, durante o vídeo “Sou a ex 

louca (mansplaining) feat. Dani Cruz (Mais Magenta)”. O propósito de educar a audiência 

transparece em diversos vídeos analisados, nos quais a youtuber procura consolidar as discussões 

com conselhos objetivos, como aprender a questionar amigos por atitudes “bestas e babacas” e a 

se posicionar nas redes sociais. Em outro vídeo, afirma que “agora eu vou dar umas dicas do que 

você pode fazer, tentar avisar para o cara que você sabe do que ele está falando”. 

        Além disso, a youtuber convoca frequentemente a participação do público, em um movimento 

de construir engajamento para o seu canal e, simultaneamente, para as pautas que 

debate/representa. Em vídeo sobre as desigualdades de gênero no trabalho, por exemplo, pede à 

audiência para que explique nos comentários “o que você acha que a gente pode fazer para ter uma 

sociedade mais igualitária no futuro ou quando você sentiu na pele essa diferença”. Na mesma 

produção, ela deixa claro que a deseja expandir a conversa iniciada para além do seu próprio canal. 

“A gente precisa conversar disso com muitas pessoas. Vamos começar aqui e levar para dentro das 

redes sociais, pra Twitter, Facebook, pra tudo”. Em outro momento, após criticar uma reportagem 
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sobre famosas “fora do padrão” com mulheres totalmente dentro dos padrões hegemônicos de 

beleza, pede que o público indique, de fato, quem são as pessoas que estão fora do padrão e 

merecem ser seguidas em sites de redes sociais. "Esse é o tipo de informação que a gente precisa 

trocar imediatamente, a gente precisa quebrar com esse padrão de beleza". 

Neste sentido, cabe ressaltar que o público ao qual a youtuber se refere também parece 

homogêneo, no sentido de concordar com a maior parte de suas colocações. A possibilidade de 

controvérsias é colocada pela jovem em apenas uma ocasião, quando discute a ideia de que 

determinados homens são “biscoiteiros” por divulgarem certas opiniões e atitudes com o objetivo 

de receber parabéns em plataformas de redes sociais. “Você conhece gente biscoiteira? Deixa 

pedidos de cookie que você achou engraçado, diz se você não acha que a gente tem que falar de 

cookie”. De modo geral, Maíra Medeiros faz alusão à capacidade do público de contribuir com os 

debates apresentados a partir de pontos de vista semelhantes. Em uma ocasião, a youtuber remete, 

ainda que de forma involuntária, ao histórico de compartilhamento de relatos de experiências 

pessoais femininas para o fortalecimento do movimento feminista. “Quando a gente une as nossas 

vozes, a gente tem mais força, consegue chegar mais longe e ser muito mais ouvida. Não deixe de 

compartilhar suas experiências pessoais ou de pessoas próximas a você”, pede. 

Contudo, entre as três mulheres, Nátaly Neri é a que promove mais vezes uma identificação 

direta com seu público. As menções da youtuber dão a entender que a maior parte da audiência não 

é composta apenas por pessoas que concordam com as pautas que defende, mas por mulheres 

negras como ela. Isso é perceptível em diversos momentos, desde a frase "Sejam muito bem-

vindas" que utiliza em diversas ocasiões para inicar seus vídeos, até um vídeo sobre HPV no qual 

explica que “Se tem alguém que essa doença atinge somos nós mulheres negras que não temos 

acesso, então a gente tem que espalhar essa informação, é nossa obrigação”. Em outra produção, a 

youtuber comenta que é constantemente parada na rua por jovens engajadas com o movimento 

feminista. “Vocês me param nas ruas e dizem que estão liderando coletivos (...).2017 é o ano da 

juventude se levantar, das mulheres jovens negras estarem falando de feminismo nas escolas”. 

A jovem também deixa claro que seus vídeos têm um viés educativo em algumas das 

produções analisadas. Durante uma conversa sobre transfobia, por exemplo, afirma:"Vamos fazer 

um pequeno glossário aqui de coisas que você não deve falar”. No entanto, o fato de ser tomada 

como uma referência para a discussão do feminismo negro também gera desconforto. Em um dos 

vídeos, Nátaly esclarece que “eu não sou negrômetro de ninguém e não vou ser. Infelizmente não 
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vou ajudar nenhuma de vocês com isso", comentando que sempre recebe perguntas do público 

pedindo para avaliar se determinadas pessoas podem ser consideradas como negras. Apesar da 

bronca, deixa claro em outros momentos que seu canal tem como objetivo fortalecer diferentes 

formas de militância negra. “A gente tem que continuar infernizando, a gente tem que continuar 

escrevendo textão, a gente tem que continuar fazendo essas empresas terem medo quando forem 

lançar uma campanha”, afirma. De certo modo, ela se vê como representante de uma continuidade 

das lutas que representa: “Nós estamos causando isso, a nossa mobilização e de gerações 

anteriores”, explica. Na mesma produção, ela deixa um recado para a audiência: “Continua no 

textão firme e forte, contina na ação na rua firme e forte, nos coletivos firme e fortes. Sejamos 

perigosas, vamos fazer essas marcas terem muito medo da gente”. 

Além de explicar que está sempre disponível “na primeira hora de vídeo (…) lendo todos 

os comentários, respondendo vocês, dando coração”, a jovem interage com o público mais 

diretamente em vídeos nos quais lê perguntas recebidas em comentários e/ou em outras plataformas 

de redes sociais. Apesar de não pedir colaborações com tanta frequência, a noção de que os debates 

estabelecidos pela youtuber ocorrem a partir de uma articulação coletiva entre ela e seu público se 

faz presente em algumas ocasiões. Em um dos vídeos analisados, Nátaly pede que o público peque 

um caderno e responda a três perguntas: “quem é você hoje, quem foi você ontem e quem vai ser 

você amanhã”. Ela narra questões referentes ao seu próprio processo de construção identitária e 

autoestima enquanto mulher negra e esclarece que há outras forças que “agem contra você”, “mas 

quem você vai ser amanhã depende de nós. Juntas a gente consegue." 

Além do compartilhamento de informações íntimas em diversos vídeos de seu canal, no 

qual expõe a relação com o namorado, pais e amigos, a youtuber dá uma demonstração particular 

de afeto em um dos vídeos, no qual explica que foi eleita como representante de uma campanha 

global do YouTube."Eu amo muito vocês. Eu não sou de ficar falando isso porque "eu te amo" é 

uma palavra muito forte, mas de verdade, eu amo vocês". Na produção em questão, ela agradece 

ao público por “vocês tudo o que vocês me dão, todo o apoio, todos os comentários, todos os likes” 

e diz que obteve o reconhecimento “graças a vocês”. Nátaly diz ainda que decidiu gravar o vídeo 

para mostar que está “muito feliz por tudo isso que a gente constrói”, convocando a audiência a se 

sentir parte de sua conquista. 

Ao inserir seu público na narrativa de seu reconhecimento público, a youtuber reforça a 

dimensão de que se trata de uma pessoa “comum”. Diferentemente da ideia atrelada às celebridades 
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sobre a existência de um “dom” ou algum elemento extraordinário, a jovem se coloca como alguém 

que obteve uma conquista importante por causa de sua audiência. Essa alusão à ordinariedade 

também pode ser notada nos vídeos selecionados nos quais as três mulheres entrevistam pessoas 

reconhecidas como celebridades “tradicionais”. Ao entrevistar a atriz Taís Araújo, estrela de 

novelas e séries da TV Globo, Nátaly se posiciona como fã em diversos momentos. "Olha isso, 

gente? Quem esperaria!”, surpreende-se, ao ouvir a entrevistada dizer que não é tão segura quanto 

aparenta. "É muito louco estar te ouvindo falar isso porque a imagem que a gente constrói aqui 

como espectadora, como fã, como alguém que acompanha seu trabalho, é muito diferente”, explica. 

 

Figura 5: cena do vídeo “Taís Araújo: moda, empoderamento e Míster Brau” 

 

Fonte: canal Afros e Afins/YouTube 

 

Entretanto, é interesssante notar, no mesmo vídeo, que a jovem também destaca a 

excepcionalidade de seu próprio trabalho. "Eu acho lindo essa junção de mundos, de gerações, é 

isso que vai fazer a gente crescer enquanto digital, é isso que vai fazer a tv se renovar (...) Eu tenho 

muito a aprender, mas também tenho muito a acrescentar". Ela também faz alusão à emoção que 

seus próprios fãs sentem quando a encontram presencialmente. "Ai, como é bom a gente encontrar 

as pessoas que a gente acompanha, né? Agora eu entendo!”. Outro exemplo que ilustra dinâmica 

semelhante é uma entrevista de Maíra Medeiros com a cantora Karol Conká. Embora se mostre 

claramente empolgada por estar frente a frente com uma celebridade, a youtuber revela bastante 

intimidade com a cantora quando ambas começam a discutir comentários machistas, chamando a 

cantora de amiga em mais de uma ocasião: "Nossa, amiga. Seu discurso não tem nada de vitimista" 

comenta, quando Karol reclama das críticas que recebe. 

Diferentemente da entrevista com Taís Araújo, claramente feita para divulgar a série 

“Mister Brau”, protagonizada pela atriz, a conversa com a cantora, assim como um vídeo de Júlia 
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Tolezano com a também cantora Mahmudi, tem maior foco em discussões sobre feminismo e sobre 

ativismo de forma geral. Tolezano também se mostra muito próxima de Mahmudi, de quem parece 

ser amiga. Sob certos aspectos, é como se o engajamento em relação às mesmas causas sociais 

funcionasse como um operador de proximidade entre microcelebridades e celebridades, 

diminuindo a distância “esperada” entre as mulheres sem necessariamente abalar a percepção de 

que as youtubers são pessoas “comuns”. É nesse jogo entre ordinariedade e extraordinariedade que 

as jovens parecem se equilibrar, e seu vínculo com diferentes formas de ativismo é parte essencial 

desse processo. 

  

4.6 Discursos sobre feminismo e articulações coletivas do movimento 

 

Considerando a lógica comercial em torno da popularização das youtubers em questão, uma 

hipótese da pesquisa dizia respeito a uma possível substituição de debates relacionados ao 

feminismo em prol de um vago conceito de empoderamento, termo já quase banalizado pelo uso 

indiscriminado em campanhas publicitárias diversas. Entretanto, a análise do material coletado traz 

constatações que vão na direção contrária a essa proposição. O termo empoderamento (ou 

similares, como girl power) aparece em poucas ocasiões. Quando o mencionam, as youtubers 

deixam claro na maior parte das vezes que não se trata de um sinônimo para o feminismo. Entre as 

exceções encontradas, estão dois vídeos de Maíra Medeiros. Em um deles, a jovem utiliza o termo 

ao descrever a atitude de uma modelo em um episódio de assédio: "A mina foi muito girl power e 

meteu uma cotovelada na cara do brother", elogia, acrescentando que as mulheres sofrem 

perseguição quando se mostram firmes em determinadas situações, como no ambiente de trabalho. 

"Eu acho que o mundo precisa realmente de muito mais girl power", afirma. Em outro vídeo, parte 

de uma campanha publicitária para a marca Cravo & Canela, mostra orgulho pela parceria com 

uma “marca muito girl power”. 

Contudo, em um vídeo no qual analisa casos de machismo durante o ano de 2016, a 

youtuber explica que o empoderamento feminino ganhou destaque na mídia e nos discursos 

publicitários daquele período, o que deu visibilidade a discussões sobre o feminismo. Na mesma 

produção, ela reitera a necessidade de “se manifestar e passar essa ideia de empoderamento 

feminino e de feminismo”. Nos minutos finais, diz ainda que "em 2017 a gente tem que continuar 

muito com empoderamento feminino e também com muito feminismo”. Embora não explicite 
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exatamente a diferença entre as palavras, ela apresenta um debate sobre a importância do 

feminismo, colocando o termo em primeiro plano na discussão. Uma definição para o que Maíra 

considera como empoderamento pode ser apreendida em um terceiro vídeo, no qual comenta uma 

palestra que deu sobre o tema. “É altamente emocionante quando eu começo a falar para as pessoas 

que sim, a gente tem força para lutar, a gente tem voz para falar, a gente tem competência para 

trabalhar, porém a gente tem que ser duas vezes mais fortes e duas vezes mais empoderadas". Nesta 

e em outras menções da youtuber e de Júlia Tolezano ao termo, a ideia de empoderamento parece 

referir-se, basicamente, a aprendizados acumulados por cada mulher sobre temas diversos. 

A correlação entre a noção midiatizada de empoderamento e um processo de fortalecimento 

individual se torna mais explícita em vídeos de Nátaly Neri. Em uma produção de 2018 em que 

apresenta uma espécie de “balanço” de seu canal, a youtuber recupera imagens publicadas em 2015, 

nas quais afirmava que “o empoderamento acontece de forma individual? Acontece. Acontece 

quando você toma consciência de você mesmo e da sua realidade enquanto indivíduo, no mundo”, 

pontua, para em seguida enfatizar a relevância da dimensão coletiva do termo. “Empoderamento 

não é só autoestima e amor próprio (...) É você ter consciência política do por quê você se ama", 

explica. Em um vídeo de 2016, denominado “Empoderamento vende!”, a youtuber faz uma crítica 

mais direta à ênfase do discurso publicitário sobre noção de autoestima em detrimento da luta 

feminista: “as marcas tão falando sobre poder do feminismo, estão falando sobre girl power. Mas 

por quê florear, por que não falar sobre feminismo? Girl power? O que é isso? A gente está falando 

de feminismo, um processo histórico, de luta”, argumenta. Evidentemente, esse tipo de crítica não 

aparece em produções patrocinadas, nas quais há uma suavização do discurso. 

Ao analisarmos as falas das youtubers especificamente sobre feminismo, encontramos 

discursos que não apenas defendem o movimento (diferentemente da sensibilidade pós-feminista, 

que o daria como superado), mas reforçam sua relevância dentro de um processo de um processo 

histórico, como faz Nátaly Neri. Maíra Medeiros, por exemplo, diz que é uma “vergonha” as 

mulheres ainda precisarem fazer reivindicações relacionadas à igualdade de direitos, não sem 

reconhecer os méritos já conquistados pelas mulheres no passado. “É vergonhoso falar que as 

mulheres precisam disso em 2016? É, mas é a nossa realidade, cara. Por mais que a gente tivesse 

tido inúmeras conquistas no passado a gente precisa de muitas outras", explica.  

A dona do canal “Nunca te pedi nada” foi a youtuber que mais mencionou o termo 

diretamente nos vídeos analisados. Em uma das produções, o feminismo é apresentado por Maíra 
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como “um movimento que defende a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. É muito 

simples e não é nada parecido com o que um monte de gente acha”, define, ressaltando que o 

feminismo “não é oposto do machismo, ou seja, o feminismo ele não quer que a mulher seja 

superior aos homens”, argumento comum aos críticos do movimento. Em diferentes momentos, a 

youtuber também parece privilegiar a relação entre feminismo e liberdade: "o feminismo me 

ensinou que nós não somos obrigadas a fazer aquilo que querem que a gente faça"; “eu não sou 

obrigada a ser mãe, eu não sou obrigada a malhar, eu não sou obrigada a sorrir. O feminismo ele 

veio me explicar que eu tenho essa liberdade”, “eu sou feminista porque eu quero ter liberdade de 

ser empresária e quero que a minha amiga tenha liberdade de ser dona de casa se ela quiser” e 

“apesar de todo mundo quiser tirar essa liberdade de um jeito bem velado (...). São as minhas 

liberdades, são as minhas escolhas”, estão entre as frases proferidas pela youtuber.  

Conforme debatido em outros momentos, trata-se de um discurso bastante alinhado às 

demandas neoliberais que enfatizam o bem-estar e a liberdade femininas, promovidos sem um sem-

número de produtos e serviços à disposição (anunciados antes, durante e depois de vídeos como 

esses no YouTube). Entretanto, os constantes pedidos para que o público siga “fazendo barulho” 

mostram uma dimensão que vai além da esfera individual. Nos vídeos, Maíra discute temas que 

ganharam destaque no debate público nacional durante o período da coleta, como sexualização 

precoce e assédio no trabalho. Nestas ocasiões, procura estabelecer uma relação entre o machismo 

e processos sociais mais amplos, como ocorre neste exemplo: “Essas pessoas que julgam as 

feministas como sendo pessoas que se fazem de vítimas, exageradas, histéricas (...) Vocês já viram 

alguma vez um homem ser humilhado por uma mulher chefe? (...) Essa humilhação tem uma 

relação de poder, entendeu?”.  

Figura 6: cena do vídeo “100 camadas de mentiras sobre as mulheres” 

 

Fonte: canal Nunca Te Pedi Nada/YouTube 
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Assim como Maíra e Nátaly, Júlia Tolezano se coloca em diversos momentos como uma 

espécie de mediadora entre o público leigo e discussões relacionadas ao feminismo. Essa 

característica é exacerbada em um vídeo patrocinado no qual a jovem é encarregada de debater 

algumas questões sobre o movimento. Logo no início, ela anuncia que seu objetivo não é oferecer 

respostas aprofundadas, mas apenas responder a “perguntas básicas para quem está querendo 

entender agora rapidinho uns conceitos básicos de feminismo”. Ao tentar explicar o que é o 

movimento, defende que aqueles que consideram que as mulheres não são um “pouquinho” piores 

que os homens provavelmente já são feministas sem saber. Para ela, “o feminismo é muito em cima 

de você agir em cima do que você acredita que é o correto para a sociedade".  

Neste e em outros vídeos da amostra selecionada, debates envolvendo estruturas de poder 

organizadas em torno do machismo, bem como discussões sobre a relação entre dominação 

patriarcal e capitalismo são praticamente ignoradas pela youtuber. Em uma das produções 

analisadas, Júlia mostra uma postura no mínimo otimista (ou ingênua, a depender da interpretação) 

ao afirmar que "se você for olhar bem pro feminismo, ele é top. As pessoas que ficam muito contra 

o feminismo, elas só não leram sobre, não entenderam, alguém não foi lá e explicou". Entretanto, 

em um vídeo sobre o conceito de sororidade, palavra que a jovem propõe substituir pela expressão 

“tô ligada que você passou poucas e boas”, Júlia critica a cultura da competição entre as mulheres, 

explicando que “Isso é muito cagado porque a gente precisa dessa parceria realmente pra conseguir 

seguir bem". Sua estratégia, em certos sentidos, é menos didática no sentido de contextualizar as 

afirmações, sobretudo historicamente, procurando enfatizar os impactos de determinadas ações no 

seu próprio cotidiano e no de quem assiste. “Apesar das coisas que aconteceram, a gente poderia 

estar se juntando e se ajudando a seguir bem. Mas o que a gente faz geralmente é aguentar todas 

essas coisas que a gente tem passado e segue sozinha”, reclama. 

 Na mesma produção, ela diz que diversas situações incentivam as mulheres a se sentirem 

“especiais” justamente por se destacarem das demais, enfatizando a batida expressão “não é como 

as outras”. Embora não mencione abertamente noções como subalternidade ou articulações 

políticas coletivas, defende uma união entre as mulheres: "É muito mais real e justo e consciente 

você se considerar parte de um grupo de pessoas incríveis”. A partir dessa noção, prossegue Júlia, 

uma mulher pode se identificar com a outra em um caso de estupro, contribuindo para oferecer-lhe 

algum conforto no lugar de críticas. Entretanto, articulações coletivas provenientes dessa 

identificação parecem ficar em segundo plano. 
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Curiosamente, embora utilize menos o termo feminismo, Nátaly Neri é a que mais dialoga 

com reivindicações “tradicionais” do movimento, localizando a cultura patriarcal enquanto parte 

de um sistema de opressão feminina que sustenta estruturas sociais vigentes. Em um vídeo sobre o 

Dia da Mulher, a youtuber critica o clima festivo em torno da data: “Não é para se comemorar, é 

para a gente lembrar (...). É um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia de pausa, 

principalmente para você olhar ao seu redor e entender que forças atuam contra você". Em outra 

produção, na qual debate a relação entre assédio e mobilidade urbana, apresenta mais informações 

sobre o que seriam essas forças. Ao explicar o histórico de confinamento da mulher branca ao 

espaço privado e de opressão da mulher negra nos espaços públicos, a jovem explicita que esse 

movimento "não fala para a gente que a mulheres tem um dom natural de cuidar da casa, dos filhos 

e do marido, fala para a gente do patriarcado, fala a gente do capitalismo, da divisão sexual do 

trabalho". Para ela, trata-se de uma opressão perpetuada nos espaços públicos, que permitem que a 

mulher continue a ser oprimida por assediadores: "o primeiro culpado é o estuprador, o assediador 

(...). A culpa também é do estado (...) que não admite que o planejamento urbano passa por uma 

discussão de gênero, de raça e de classe". Situação semelhante ocorre em um vídeo colaborativo 

gravado em parceria com a também youtuber Luci Alves, no qual ambas discutem uma possível 

contradição entre funk e feminismo e constatam que é possível ser feminista e funkeira 

considerando que a relação entre o gênero musical e as políticas de invisibilização de periferias.  

Estudante de Ciências Sociais, a youtuber se destaca das demais em relação ao uso de 

referências acadêmicas e jornalísticas. Nos vídeos analisados, menciona em alguns momentos 

ativistas como Joyce Berty e teóricos como Pierre Lèvy, além de citar estudos e materiais 

jornalísticos como fontes para algumas das discussões que propõe. No já mencionado vídeo sobre 

mobilidade urbana, por exemplo, cita pesquisas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Humano de São Paulo e do Instituto Datafolha, entre outras referências. Maíra Medeiros também 

o faz em algumas ocasiões – um dos vídeos coletados, inclusive, tem como ponto principal um 

estudo do IBGE sobre disparidades entre homens e mulheres brancos e negros no Brasil. Contudo, 

em consonância com a ideia de eu-pistemologia (VAN ZOONEN, 2012), pode-se dizer que a 

relação estabelecida entre o feminismo e as outras pautas sociais que defendem é construída 

basicamente por meio de experiências privadas de cada uma. Para além de pesquisas acadêmicas, 

o fenômeno é reconhecido pelas próprias youtubers, como faz Neri em um vídeo no qual reflete 

sobre a efetividade do “ativimo de internet”. A jovem afirma que, quando se coloca como sujeito 
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nas narrativas que constrói, suas discussões têm muito mais retorno e participação do público, que 

em contrapartida se distancia quando os debates permanecem em um campo mais abstrato.  

De fato, boa parte das produções analisadas apresenta facetas da vida íntima das youtubers, 

ainda que não necessariamente episódios vividos por elas próprias. Júlia Tolezano, por exemplo, 

utiliza frequentemente histórias de seus amigos e conhecidos (que eventualmente participam dos 

vídeos) como fio condutor para as discussões propostas. Em um dos vídeos, a jovem resume sua 

forma de abordar determinadas questões no canal: "eu vou dar exemplos. Porque quem é Jout Jout 

senão uma pessoa que dá exemplos?". O esforço de “humanizar” os debates transparece, por 

exemplo, quando a youtuber diz que "Muitas vezes eu já ouvi mulheres falando isso, mulheres mais 

velhas, maduras, adultas [embora a própria youtuber seja adulta, parece não se enquadrar nessa 

categoria], falando: eu transo com meu marido todo dia porque se eu não transar com ele todo dia 

ele vai procurar fora de casa”. A estratégia faz com que os vídeos pareçam menos discussões sobre 

temas que fazem parte de uma “pedagogia” feminista e mais como “epifanias” a partir de 

experiências do cotidiano.  

Em outra produção, Tolezano explica que comprar um cinzeiro na cor rosa a fez perceber 

mudanças em um padrão desenvolvido na adolescência: "Eu não era uma menininha bonitinha 

patricinha da escola. Eu queria ser? Eu queria, porque era isso que era legal, que falaram. Só que 

eu não tinha como ser. (…) Eu rejeitei tudo o que envolvia o universo feminino clássico, tipo cor 

rosa ou ser doce e amável”. A youtuber prossegue dizendo que redescobriu o prazer em ser mulher 

a partir de vivências com mulheres e do aprendizado sobre elas e sobre seu próprio corpo – 

reflexões que divide em diversos outros vídeos no canal."Os anos se passaram e eu comecei a ficar 

à vontade com a minha feminilidade e com o meu ser mulher e com o universo feminino (…) 

Comecei a aprender sobre meu ciclo e o meu corpo, meu útero. Quando eu vi, eu tava (SIC) amando 

ser mulher".  

Essa constatação não significa, necessariamente, uma falta de envolvimento mais teórico 

com o feminismo por parte de Tolezano, mas que a principal esfera de legitimação de seu vínculo 

ao movimento está ligada à experiência pessoal. Em reflexão sobre a rejeição ao feminismo, a 

jovem recorre mais uma vez às próprias vivências: “Geralmente o que acontece é que as pessoas 

são feministas, mas elas não sabem que são feministas. Aconteceu comigo, eu posso dizer”. Ela 

complementa o raciocínio dizendo que era rotulada como feminista pelo tipo de vídeo que produzia 



 
 
 

197 
 

em seu canal, mas evitava “dar nome às coisas”. “E aí falaram: 'vai estudar querida, você é 

feminista sim'. E no que fui estudar, eu falei: 'olha, eu concordo com tudo!". 

 

Figura 7: cena do vídeo “Tem um minuto para a palavra do feminismo?” 

 

Fonte: canal Jout Jout Prazer/YouTube 

 

As experiências das youtubers enquanto produtoras e consumidoras de conteúdo na internet 

também são frequentemente acionadas em seus discursos. Além de depoimentos colhidos em seus 

canais em diferentes plataformas de redes sociais, também há menções a resultados de busca, ou 

simplesmente algo que elas encontraram na rede. Maíra Medeiros faz uso do expediente em 

diversas ocasiões; em um dos vídeos, sobre assédio no trabalho, explica que colheu histórias em 

suas redes sociais (incentivando o público a acompanhá-la em outros espaços), e, na sequência, 

narra um episódio vivido enquanto era professora em um curso de inglês: "Foi a primeira vez que 

eu percebi que a gente tem que se provar duas vezes, a gente tem que se provar competente e a 

gente tem que se provar resistente (…) Aquele dia foi um dia muito absurdo e mexeu muito comigo 

como mulher". Em outro momento, discute cultura do estupro a partir de resultados de busca para 

palavras e imagens associadas a termos como "enteada" e "enteado”, "bombeira" e "bombeiro".  

Na mesma produção, mostra pesquisas sobre homens e mulheres bêbados no YouTube. Resultados 

que, para Medeiros, "provam por A + B" que as mulheres são sexualizadas em todos os momentos 

e que homens e mulheres são vistos de formas diferentes. 

A experiência na internet também é apontada pela youtuber no vídeo “Por que sou 

feminista?” como um elemento fundamental para o seu processo de conscientização. Durante a 

produção, Medeiros retoma a própria trajetória desde a infância e diz que sempre se considerou 

uma criança “forte” e inspirada pelo exemplo da mãe: "Naquela época, pra mim, era impossível 

para mim não fazer comparação entre o que era aceitável para um menino e era terminantemente 
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proibido para uma menina. Mas aceitar isso sem questionar jamais seria uma atitude que eu 

tomaria. Eu perguntei, eu afrontei". Entretanto, a youtuber conta que se resignou e foi obrigada a 

“ser a pessoa que as pessoas queriam que eu fosse” até que “um dia qualquer, na internet, eu li um 

texto, e aquele texto me fez perceber que eu tinha razão quando eu era criança". Enquanto exibe 

um vídeo antigo no qual usa uma blusa com a frase “não sou obrigada a nada”, Maíra explica que 

"com a internet, comecei a ver que tinham outras meninas do mundo inteiro que também achavam 

que elas não deveriam ser obrigadas a nada”. O contato com discursos de outras mulheres (não fica 

claro se feministas ou não) é apresentado como um motor para o reencontro com o que Maíra 

considera a sua “verdadeira” identidade."Finalmente eu senti que eu poderia ser eu. Foi nesse 

momento que eu senti que eu poderia ser eu". Reiterando que sempre teve a postura que apresenta 

em seu canal, ela conclui:"eu não virei feminista porque eu sempre fui feminista". 

O relato é um entre diversos discursos nos quais as youtubers fazem uma correlação direta 

entre feminismo e autenticidade. Na produção mencionada, Maíra se coloca como mais uma das 

meninas que perceberam que “toda nossa estrutura social ela tinha sido construída em cima disso 

e que o nosso papel de informar, de ir atrás, era desconstruir esse rolê" e que, por isso, não precisa 

mais se “adaptar à vontade dos outros”. Em uma via de mão dupla, a vinculação ao feminismo 

pode ser pensada como uma espécie de capital simbólico que reforça a dimensão de autenticidade 

das youtubers analisadas. Paralelamente, quanto mais revelam sobre o impacto do movimento em 

suas vidas ("Eu lido com o feminismo há quatro anos. Nesses quatro anos eu me transformei de 

uma forma assustadora", diz Neri em um dos vídeos) mais as youtubers buscam vincular-se 

enquanto parte de um movimento de articulação de ideias sobre o feminismo na plataforma. 

Ao pensar no vínculo com o feminismo enquanto uma forma de capital no contexto 

analisado, buscamos destacar as dinâmicas que articulam o reconhecimento das youtubers 

analisadas como microcelebridades autênticas e relevantes para um tipo de público que diferentes 

marcas almejam alcançar. Neste sentido, o conhecimento sobre discussões e nomenclaturas 

vinculadas ao movimento na contemporaneidade pode ser pensado enquanto um valor intangível 

que poderá objetivamente transformado em lucro, seja pela monetização de vídeos sobre o tema no 

YouTube (e pela audiência que são capazes de alcançar), seja por despertar o interessse de 

anunciantes interessados em se inserir nestes debates118. No material analisado, percebemos em 

                                                
118 Embora a discussão dialogue diretamente com os conceitos de capital cultural defendido por Bourdieu (1979), 

optamos por não considerar, a priori, a demonstração de conhecimentos relacionados ao feminismo como uma forma 

de capital cultural. Ainda que parte dos debates tenha origem no extenso trabalho desenvolvido por teóricas feministas 
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diversos momentos reivindicações das youtubers por um lugar de mediação entre discussões que 

estão acontecendo na esfera da “militância” e o público mais amplo.  

Nátaly Neri afirma em diferentes vídeos que espera contribuir para o crescimento do 

público por compartilhar seus conhecimentos, sobretudo em um contexto de excesso de 

informações em circulação. Maíra Medeiros e Júlia Tolezano possuem vídeos nos quais abordam 

especificamente termos do léxico feminista que ganharam destaque no período analisado. Termos 

em inglês de difícil tradução como gaslighting ("quando um cara começa a te fazer acreditar que 

você é louca") ou mansplanning são dissecados no canal de Maíra. O vídeo sobre este último tema 

é bastante ilustrativo das dinâmicas que analisamos até aqui: nos primeiros minutos, a youtuber 

anuncia que decidiu fazer o vídeo após começar a ler “Os homens explicam tudo pra mim”, da 

jornalista norte-americana Rebecca Solnit, responsável pela popularização do termo. Apesar de 

mencionar o livro, Maíra o utiliza apenas como um ponto de partida (“estou na página 27 e está 

maravilhoso”), preferindo se ater a casos que descobriu na internet e que, para ela, ajudam a 

exemplificar o fenômeno. Mesmo sem nenhuma informação objetiva, que talvez pudesse 

apresentar caso terminasse a leitura antes da gravação, arrisca uma possível explicação para a 

tendência masculina a querer explicar todo tipo de questão às mulheres, ainda que sejam elas as 

especialistas no assunto em debate. "Isso acontece por conta de vários fatores. Um dos fatores que 

eu acredito, na minha opinião, não sou historiadora, não sei (…) Acredito que isso tem muito a ver 

com o acesso tardio das mulheres à educação".  

Com uma dinâmica parecida, o vídeo “Comentando mimimi de “macho chorão (male 

tears)” apresenta a youtuber lendo comentários que exemplificam as chamadas male tears 

(lágrimas masculinas). "Muitos caras não reconhecem que têm privilégios sociais. São pequenos 

privilégios que fazem com que eles vão mais à frente financeiramente, socialmente", explica, 

enumerando questões como salários mais altos e ausência de preocupações com assédio e estupro. 

“Eles não somente não entendem, mas eles choram. Essas são as male tears e normalmente são 

derramadas quando as mulheres falam alguma coisa”. No mesmo vídeo, a youtuber diz que optou 

                                                
no âmbito acadêmico (como Nátaly Neri menciona em alguns momentos), buscamos nos ater à valorização das próprias 

youtubers de suas experiências pessoais nos discursos apresentdos, realçando um capital da intimidade (LAMBERT, 

2016). Uma vez que nossa lente teórico-metodológica parte da discussão sobre celebridades e microcelebridades, 

optamos por não discutir as práticas de youtubers engajadas a partir da ideia de capital subcultural (THORNTON, 

1996), mas estudos futuros com foco em temas como as tensões entre as práticas desenvolvidas na plataforma e da 

produção cultural mainstream e a articulação de comunidades neste cenário podem se beneficiar destas articulações. 
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por debater a expressão, tema de uma de suas diversas tatuagens e encontrada com frequência em 

itens como camisetas e objetos de decoração, após o sucesso de uma produção anterior já 

mencionada neste tópico sobre outra expressão popular na internet brasileira: o macho 

“biscoiteiro”. Em direção semelhante, além do supracitado vídeo sobre o conceito de sororidade, 

Júlia Tolezano explica as ideias de “interrompomem” e “explicomem”, traduções dos termos 

manterrupting e mansplaning, na já mencionada produção em que debate conceitos básicos sobre 

o feminismo.  

 

4.7 Pausa para um merchan: feminismo, autenticidade e consumo 

 

Curiosamente Nátaly Neri, responsável pelas críticas mais mordazes sobre a relação entre 

consumo e mulheres, é a youtuber com maior número de vídeos patrocinados entre o material 

analisado, cinco. Mais do que esvaziar ou eventualmente diminuir a potência de seus apontamentos, 

consideramos que esse fato ajuda a ilustrar a relação marcada por tensionamentos, contradições e 

complementariedades entre performances de feminilidades alternativas e o discurso de diferentes 

marcas. Antes de abordar as parcerias comerciais, vale destar que o vídeo “Empoderamento 

vende!”, já mencionado, é emblemático neste sentido. Naquela produção, gravada nos primórdios 

de seu canal, Nátaly assume a voz da consumidora que deseja alertar as demais sobre o súbito 

aumento de interesse das empresas por questões relacionadas a pautas sociais. “Ah, o capitalismo. 

Esse sistema que transforma tudo em mercadoria. Tudo. Pequenas empresas feministas, grandes 

negócios”, ironiza. A youtuber destaca que essa conscientização é fruto de demandas coletivas, 

fato que muitas vezes acaba invisibilizado nas ações publicitárias, fazendo parecer que as empresas 

“receberam um sopro de consciência”: “o que eu tô dizendo aqui é que não podemos ser ingênuas, 

a gente não pode acreditar que isso veio do nada (…) A gente está falando de um movimento de 

baixo pra cima”, explica. 

A youtuber reclama ainda sobre o tipo de feminismo promovido pelas marcas, 

majoritariamente branco. “É legal que essas marcas estejam pensando na mulher e nas minorias? 

Sim, é legal. Mas que mulher sendo empoderada é essa?”, questiona, pontuando a ausência do 

feminismo negro e do transfeminismo em campanhas publicitárias. Ela reconhece que “canta 

vitória” quando vê que uma marca se interessa por questões sociais e diz sentir prazer em apoiá-la, 

“já que tenho que comprar para me inserir nesse sistema [capitalista]”. Entretanto, rechaça a relação 
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entre esse posicionamento e a ideia de “empoderamento”: “(…) não sou burra. Eu sei que não é 

para me empoderar, é para vender, é para me conquistar”.   

Em um vídeo gravado no ano seguinte, no qual anuncia sua atuação como embaixadora da 

marca de produtos de beleza Seda, a youtuber busca conciliar esse posicionamento com uma 

postura otimista sobre o potencial da parceria. "Vocês me conhecem, vocês sabem que a gente não 

entra em qualquer coisa só para sustentar o discurso da diversidade, tem que ser real, tem que estar 

acontecendo”. O posicionamento da marca é elogiado em diversos momentos e o próprio processo 

de negociação é explicitado por Neri como forma de buscar uma coerência expressiva em relação 

aos seus vídeos anteriores. “Por isso eu digo que tenho muito orgulho de estar com Seda este ano, 

porque ações efetivas, reais, para discutir colaboração feminina e incentivar a colaboração entre 

mulheres vão se tomadas ao longo de 2017", garante. A youtuber dá a entender que não aceitou a 

proposta de se tornar embaixadora da marca antes de refletir sobre a seriedade da campanha. 

“Quando Seda me disse o projeto deles para 2017, a primeira coisa que eu disse foi 'me explica 

mais sobre isso' e depois foi 'sim, claro que eu aceito'”. A jovem ressalta a possibilidade de “fazer 

com que Seda se comprometa com o discurso do empoderamento feminino e da coletividade 

feminina e da colaboração”, movimento que classifica como “muito poderoso”.  

Por outro lado, mais do que eventuais ganhos financeiros, destaca que a parceria também 

representa um comprometimento seu com a ideia de ser mais “positiva” – um contraponto 

interessante ao vídeo no qual reclama justamente sobre as cobranças que recebe do público neste 

sentido. “Eu vou me propor bastante com Seda a ser uma mulher otimista e falar cada vez mais 

sobre amor”, promete, destacando os conteúdos que lançaria ao lado de outras mulheres 

“maravilhosas” e o nome da campanha: “Juntas arrasamos”. Além de incentivá-la a se tornar mais 

otimista, a parceria também é apontada como um motivo para que Nátaly reflita sobre a ideia da 

sororidade, “um conceito que, eu confesso, tenho uns pés atrás, já falei aqui no canal, mas é um 

termo que eu vivo me forçando a resgatar”. 

O exemplo descrito acima descreve um movimento de simbiose entre os discursos 

promovidos a partir de parcerias com diferentes marcas e as performances de feminilidade 

apresentadas pelas youtubers em seus canais. Campanhas como a promovida pela marca de beleza 

são apresentadas não apenas como coerentes de acordo com posicionamentos anteriores das jovens, 

mas como elementos fundamentais para o processo constante de reelaboração de suas identidades 

enquanto mulheres. Em outro vídeo, parte da campanha “#Libertesuascores”, da marca de canetas 
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Stabilo, Nátaly explica como se deu o contato com a empresa: "Eles me perguntaram: Nátaly, o 

que libertou suas cores? E eu fiquei pensando 'o que libertou as minhas cores?' Foram processos 

muito importantes que tenho certeza que podem ajudar você de alguma forma". Além de elogiar 

os efeitos do processo terapêutico desencadeado pela parceria com a marca, a youtuber ressalta que 

a propaganda foi a “oportunidade perfeita”, pois já queria “falar com vocês sobre isso há um 

tempo”. A partir dali, ela revê diversos momentos de sua trajetória em busca de autoestima, 

destacando que “essa não é a minha história, essa é a história de todas as mulheres negras”. 

Figura 8: cena do vídeo “Como eu aprendi a me amar” 

 

Fonte: canal Jout Jout Prazer/YouTube 

 

Em direção semelhante, o vídeo “Porque chorei na minha palestra de autoestima ”, de 

Maíra Medeiros, mostra a youtuber revisitando seu processo de amadurecimento como parte da 

campanha #ElasInspiram, da marca de acessórios Cravo & Canela. Entre cenas de uma palestra 

com o tema “empoderamento feminino, criatividade feminina e autoestima” e explicações gravadas 

posteriormente, ela diz que se emocionou por perceber os mecanismos de opressão que atuaram 

sobre sua trajetória, relacionados à história de todas as mulheres. "Quando eu paro para pensar e 

faço um balanço da minha vida, eu percebo o quanto o machismo e essa sociedade machista é 

prejudicial (SIC) para o crescimento (...) da mulher na sociedade. A gente precisa muito conversar 

sobre esse tipo de coisa".  

Em outro vídeo patrocinado para a mesma marca (que, conforme dito anteriormente, 

classifica como “super girl power”), intitulado “pq não tenho mais vergonha da minha barriga”, a 

youtuber explica que foi convidada a debater o conceito de singularidade, “aquela paradinha que 

faz a gente sermos nós mesmos e unicamente nós”. Para tanto, relembra várias histórias do passado, 

vinculadas principalmente à rejeição ao próprio corpo. “Quando eu era muito mais nova, eu pesava 
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40 quilos a menos e não mostrava a minha barriga de jeito nenhum. Eu escondia o que me fazia ser 

única”, relata. Embora não utilize o termo feminismo ou similares, ela dá a entender que tudo 

mudou a partir do momento em que percebeu que não precisava mais se “enfiar em grupinhos 

sociais” para ser aceita, processo que já descrevera em vídeos anteriores como parte de sua 

conscientização enquanto feminista. A narrativa sugere uma ressignificação da aceitação de si 

mesma como parte de um processo que vai além da autoestima, estando relacionado à tal 

singularidade (ou autenticidade): “Eu escolho coisas que reforçam a minha singularidade. Eu gosto 

de ser dessa maneira. (…) Para você ser uma pessoa feliz você tem que abraçar o que te faz única, 

ou seja, você inteira, se abrace”. 

Se os vídeos patrocinados de Neri e Medeiros são muito pautados pelo compartilhamento 

de informações pessoais das youtubers, as campanhas protagonizadas por Júlia Tolezano são 

marcadas por uma dose de sarcasmo. Encarnando de certo modo o espírito irônico pelo qual uma 

parte do público analisava a relação entre publicidade e celebridades, conforme discutido no 

capítulo 1, a jovem costuma colocar alertas bem-humorados no início desse tipo de produção, 

anunciando que são “merchans”, diminutivo carinhoso para o termo merchandising. Em um vídeo 

para uma empresa de cursos on-line chamada Allura, por exemplo, anuncia nos primeiros minutos: 

"Vamos começar esse vídeo de um jeito original, que vai ser assim (eleva o tom de voz): 'Ai meu 

Deus, isso aqui é um Merchan!'”. Durante a produção, ela conversa com Caio, seu ex-namorado 

que faz as vezes de câmera, e lembra que ambos têm muitas ideias para desenvolver aplicativos 

que nunca se transformam em projetos. “Aí a gente morre de frustração porque não fizemos nada 

a respeito”. Ela interrompe a lembrança para dizer, em tom jocoso, que "com Allura, você pode 

mudar essa realidade!". 

A metalinguagem em torno da produção de conteúdo publicitário parece atingir o ápice em 

“Jout Jout nem imaginava”. No vídeo, criado para promover o lançamento de um coletor menstrual 

assinado pela própria youtuber em parceria com a marca Fleurity, Júlia ironiza a narrativa clássica 

de reportagens televisivas em programa do estilo hard news, com trilha sonora, recursos de 

transição e entrevistas característicos. Após a exibição do aviso "Jout Jout News em um 

automerchan" na tela, a jovem finge ser uma repórter que entrevista diversas mulheres, inclusive 

ela mesma, sobre o uso de coletores menstruais. Diversos “depoimentos” destacam justamente o 

papel de Tolezano na divulgação do instrumento – um dos primeiros vídeos de seu canal a ganhar 

visibilidade, em 2015, chama-se “Vai de copinho” e traz seu relato sobre o uso de coletores. A 
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youtuber só abanona o papel “sério” de repórter quando explica a parceria com a marca. “A Fleurity 

começou a fazer o coletor porque ela viu esse vídeo, viu a repercussão e aí se lançou no mundo dos 

coletores também e super deu certo, vendendo horrores. E agora vamos fazer coletores da Fleurity 

by Jout Jout. Não é maravilhoso?", comemora. 

 

Figura 9: cena do vídeo “6 toques para um carnaval agradável” 

 

Fonte: canal Jout Jout Prazer/YouTube 

 

Assim como o endosso das celebridades humanizam o consumo (Rojek, 2008), o discurso 

das microcelebridades contribui para aproximar o público das causas sociais que defendem, uma 

vez que essa mediação ocorre em um contexto fortemente marcado pelos vínculos afetivos. A 

análise destas e de outras produções publicitárias que integram o nosso corpus de pesquisa aponta 

para um outro amálgama, no qual a proposta das campanhas publicitárias se funde a relatos sobre 

a trajetória de vida das protagonistas para produzir discursos de “empoderamento”. Nesse sentido, 

a participação nas ações não atua apenas como um meio de financiar o trabalho que já desenvolvem 

– o que provavelmente já seria motivo de reconhecimento por parte de seus fãs – mas representa 

uma nova etapa de sua busca por autoestima e aceitação. Desta forma, a participação nas campanhas 

mencionadas também contribui para humanizar ainda mais as microcelebridades, inclusive no 

momento em que estas se mostram “deslumbradas” pelas oportunidades, como é o caso de Júlia 

Tolezano. 

Outro ponto a ser destacado diz respeito às escolhas das youtubers analisadas sobre o 

compartilhamento de determinadas informações pessoais em produções patrocinadas. Ao explicar 

aos fãs que precisam revelar algo que eles não sabem (o processo de aceitação ou da “libertação de 

cores), as youtubers fortalecem os laços construídos previamente, uma vez que a relação depende 
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da percepção de que há transparência e autenticidade em seus discursos. Contudo, essa “confissão” 

serviria a uma causa maior do que dar a ver a intimidade daquelas que são admiradas: faz parte de 

uma narrativa de superação da mulher que não se encaixa em padrões tradicionais e luta para 

afirmar a sua própria existência. 

Como discutimos ao longo deste trabalho, o incentivo ao compartilhamento das 

experiências de subalternidade é parte de um processo de popularização de movimentos sociais 

pautados por políticas de identidade, especialmente o feminismo. A valorização de histórias antes 

relegadas ao âmbito privado está relacionada ao reconhecimento por parte dos sujeitos de seu lugar 

de subalternidade, convocando seus semelhantes e deslocando o lugar dessas identidades em 

narrativas hegemônicas. Assim, a dimensão pessoal torna-se uma ponte para condições mais 

favoráveis a esses sujeitos subalternos no jogo de articulações sociais, produzindo novos sentidos. 

Trata-se de um processo que ganha fôlego, entre outros fatores, a partir dos sites de redes sociais, 

ambientes propícios para publicização de aspectos pessoais e nos quais determinadas narrativas 

podem alcances imprevistos a partir do compartilhamento por outrem (Recuero, 2009). 

Ao mesmo tempo em que se colocam como legítimas representantes das causas sociais que 

representam, as youtubers em questão tratam o processo de construção dessas feminilidades como 

algo inacabado, que depende de fatores como a desconstrução de preconceitos e a autoaceitação, 

fazendo jus à noção de uma identidade fragmentada e sujeita a transformações, tão cara à 

modernidade tardia. Abrir o coração para abordar traumas pessoais ou a comemoração de uma 

conquista (associar o próprio nome a um coletor menstrual), como professam essas mulheres, é dar 

ao público a oportunidade de acompanhar tal processo em tempo real, o que conduz à percepção 

de uma reelaboração de suas identidades. Nesse contexto, a participação em campanhas publicitárias 

aparece como mais um elemento capaz de contribuir para a elaboração dessas feminilidades e de 

seus vínculos com o feminismo, participando ativamente de comportamentos restaurados, para 

retomar o termo de Schechner, que serão performados dali em diante. 

Ao se apresentar diante do público em um canal no YouTube no qual performatizam 

aspectos de sua identidade reconhecidos como autênticos - tanto sob o aspecto do “real” quanto 

sobre a percepção de si como alguém que se destaca em meio à multidão - as mulheres que 

analisamos neste trabalho assumem um duplo risco. Considerando o conceito de eu-pistemologia, 

argumentamos que o reconhecimento de seus relatos, que performatizam feminilidades 

alternativas, é central para a manutenção de seu lugar de autoridade nas redes em que estão 
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envolvidas. Dito de outra forma, a compreensão de que são pessoas “de verdade” compartilhando 

suas histórias (ou de amigas próximas, o que ocorre com frequência) legitima o seu discurso43 e 

sua capacidade de influenciar outros atores. 

Tal qual ocorre com microcelebridades de modo mais amplo, gerenciar a aura de 

autenticidade necessária para o estabelecimento de conexões com a audiência ao mesmo tempo em 

que essa influência é apropriada em campanhas publicitárias implica em um delicado equilíbrio. 

Ainda que tenha consciência de que determinados conteúdos publicados por esses atores são 

patrocinados, o público precisa acreditar que há um endosso real e, ao mesmo tempo, que os 

vínculos com determinadas marcas não alteraram comportamentos e modos de pensar expostos em 

seus perfis em plataformas digitais, o que desacreditaria a identidade ali “materializada”. Quando 

se trata de microcelebridades que buscam vínculos mais explícitos com questões relacionadas a 

pautas sociais, atingir tal equilíbrio torna-se uma empreitada ainda mais complexa.  

Atravessamentos entre as esferas do consumo e formas de engajamento político têm sido 

extensamente criticados por autores como Banet-Weiser. Em análise sobre o desenvolvimento do 

canal televisivo infantil norte-americano Nickelodeon e a sua relação com o “empoderamento” das 

crianças, a autora afirma que existe um movimento contemporâneo de “ativismo comodificado” 

(BANET-WEISER, 2012). Segundo Banet-Weiser, a convocação à mobilização social por atores 

mercadológicos representa um modelo idealizado de ação social, próprio de discursos neoliberais. 

Ao acionar o interesse individual do cidadão consumidor, o ativismo comoditizado refletiria um 

movimento de cooptação do ativismo pelo mercado, construindo a ilusão de que a participação de 

um indivíduo enquanto consumidor pode ser classificada enquanto um ato polítco. 

Trata-se um contraponto ao célebre argumento de Néstor Garcia Canclini defendido no 

livro “Consumidores e Cidadãos” (2008), no qual o autor enxerga possibilidades de ações políticas 

a partir da esfera do consumo, sobretudo em um contexto marcado pela sensação de não 

representatividade nas esferas políticas tradicionais. Entretanto, além de uma concepção do 

mercado “não como simples lugar de troca de mercadorias, mas como parte de interações sociais 

mais complexas” (CANCLINI, 2010, p. 70), o autor elenca uma série de condições para que essa 

transição ocorra, normalmente esquecidas em textos que celebram ou condenam sua teoria. Entre 

os requisitos, aponta para questões como oferta vasta e diversificada de bens, com fácil acesso para 

as maiorias; exercício do controle de qualidade dos produtos por parte dos consumidores e 

participação democrática da sociedade civil nas “decisões de ordem material, simbólica, jurídica e 
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política em que se organizam os consumos” (idem). Quase 25 anos após a primeira edição do livro, 

lançada em 1995, essas condições se mostram distantes da realidade da maior parte da população 

global, apesar de iniciativas isoladas em sentido contrário. 

Se por um lado, o endosso das youtubers a determinadas marcas vem acompanhado por 

uma tentativa de legitimar seus produtos e serviços e também o seu compromisso com os ideais 

que defendem, há diversas ocasiões em que as próprias mulheres utilizam seus canais para 

reflexões críticas sobre o mercado no qual atuam como garotas-propaganda. Em “Pq as mulheres 

estão 100 anos atrás dos homens?”, Maíra Medeiros aponta justamente o consumo como um dos 

fatores para a desigualdade entre os gêneros. "Repara que o homem tem dois ou três pares de 

sapatos... Somos socialmente estimuladas a ter muitos pares", destaca a mesma youtuber que fez 

ações publicitárias para uma marca de calçados e bolsas no ano anterior. Além de ressaltar a 

cobrança social por itens como maquiagem no mercado de trabalho, ela também reclama do pink 

tax, ou imposto cor de rosa. “"Alguns produtos direcionados ao público feminino são mais caros 

do que os seus relativos ao público masculino". Entre os exemplos, cita justamente... Bolsas. O 

episódio ilustra uma relação marcada por contradições e por usos estratégicos do diálogo com o 

mercado, sugerindo uma conjuntura mais nuançada do que argumentos que aliam ou contrapõem 

as dimensões do consumo e cidadania fazem supor.  

 

4.8 Autocrítica e a busca por práticas políticas além das redes 

  

A análise dos vídeos apresentados mostra que a produção das youtubers nem sempre 

dialoga com a noção de ativismo feminista, já que muitos dos debates estabelecidos não dão 

visibilidade às estruturas sociais hegemônicas de poder, sobretudo no caso das parcerias 

publicitárias. Entretanto, mesmo essas produções são importantes para a articulação de suas 

identidades enquanto mulheres feministas, uma vez que indicam o reconhecimento por parte da 

publicidade, instância que ainda atua como organizadora da vida social (CARREIRA, 2013), e de 

sua relevância em meio à arena de debates representada pelo YouTube. De modo geral, se 

observarmos a sua atuação na plataforma de vídeos no conjunto das produções analisadas, podemos 

considerar que existe uma intenção de promover formas de conscientização social, ainda que 

fundamentalmente partir de vínculos afetivos entre youtubers e seu público.  
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Se as produções patrocinadas dialogam mais com a noção de um feminismo popular 

suavizado e espetacular, mais concentrado na promoção da autoestima e do empoderamento 

individual (BANET-WEISER, 2018b), não se pode dizer que Maíra, Nátaly e Júlia também não 

busquem debater em alguma medida problemas estruturais da sociedade em que vivem. Em meio 

ao clima de polarização política que marcou as eleições de 2018 no Brasil, as três publicaram vídeos 

nos quais defendiam claramente seus posicionamentos e a importância de combater o então 

candidato Jair Bolsonaro, crítico voraz do feminismo que viria a ser eleito presidente do país. Após 

publicar uma entrevista com a então vereadora Talíria Petrone, que seria eleita deputada federal 

pelo Rio de Janeiro, sobre a importância de se organizar politicamente, Júlia Tolezano lançou uma 

série de vídeos com foco na conscientização política de seu público119. Na contramão de críticas 

comuns sobre a alienação e a falta de aprofundamento político de youtubers – sobretudo mulheres 

–, as três buscaram, a seu modo, utilizar a autoridade (ou a influência) acumulada para conectar 

suas trajetórias individuais a formas de ação coletiva, tanto no compartilhamento de seus vídeos 

quanto nas urnas. Maíra, por exemplo, pede que o vídeo no qual critica o uso de mensagens de ódio 

em campanhas políticas seja compartilhado com indecisos e indica a sua estratégia para as eleições, 

ler o plano de governo para compreender qual atende “não só a mim, mas às outras mulheres na 

sociedade”. A youtuber afirma que essa atitude é fundamental sobretudo para aqueles que fazem 

parte de minorias sociais: “Independente de se você é mulher, negro, LGBT, você é uma minoria 

social, e nem todo mundo está olhando para a gente da mesma maneira”. 

Outro ponto a ser destacado diz respeito à visão das youtubers sobre sua própria atividade. 

Em diferentes momentos, Nátaly Neri e Julia Tolezano mostram posicionamentos críticos quando 

à eficácia da mobilização que propõem. Ao discutir questionamentos sobre o “feminismo de 

internet”, Neri diz concordar em alguma medida com críticas que apontam para um “feminismo 

diluído”, ainda que não veja isso “só de forma pejorativa”. No vídeo em questão, a youtuber afirma 

que “a gente está falando de assuntos absolutamente densos (…) e a gente sabe como funciona o 

tempo e a atenção na internet”, justificando a superficialidade dos debates. Para a jovem, a crítica 

sobre a dimensão individual do movimento nas mobilizações on-line também é válida. Neri 

correlaciona o fenômeno ao consumo individualizado de informação na esfera digital, lembrando 

a grande incidência de discussões em fóruns e grupos em plataforma de rede social. “A gente perde 

                                                
119 A série “Era uma vez um voto” não integrou o corpus de análise por apresentar um roteiro mais “didático” e 

ensaiado, fugindo das produções características do canal da jovem. 
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o foco das ideologias desses movimentos, dos grandes dogmas que devem ser respeitados (...) que 

vieram antes de nós. (...) A gente quebra laços constantemente com esses movimentos 

fundamentais por nível micro, no pessoal", critica. Além disso, como já dito, reconhece que as 

experências pessoais são fundamentais para obter a atenção e a compreensão do público para temas 

mais complexos, uma vez que são essas narrativas mais “simples” que conseguem atingir a 

audiência. 

O efeito “bolha” gerado pela disseminação de dicursos militantes que se atêm apenas à 

internet também não passa despercebido. Em “Seu textão não chega onde Fátima chega”, Júlia 

Tolezano lembra uma experiência vivida no Acre, quando conversou com uma mulher que não 

possuía internet, mas ostentava um aparelho de televisão gigantesco na sala. “Quando cê (SIC) faz 

textão do Facebook, você está falando com um monte de gente, mas cê não tá falando com a mulher 

do seringueiro", explica. A jovem então diz que gostaria de atingir essa mulher como 

provavelmente faz Fátima Bernardes, apresetadora da TV Globo. "Como a gente tá na rede (...) e 

qualquer pessoa poderia ver o que você está escrevendo, não significa que as pessoas estão lendo. 

E aí a gente fica com uma falsa sensação de ativismo", acredita. Júlia conclui dizendo que, embora 

o ativismo “de internet” seja positivo, é necessário ter conversas frente a frente, “porque se você 

não fala, (…) essas pessoas não vão ter acesso à informação que você acha que elas têm porque 

você escreveu um textão no Facebook". 
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Considerações finais  

 

 A história de jovens mulheres que produzem conteúdo profissionalmente no YouTube sobre 

temas relacionados a pautas de interesse social, entre outros assuntos, ilustra e constitui um 

fenômeno tipicamente contemporâneo. Ao analisar produções que acionam discussões 

relacionadas ao feminismo, encontramos um cenário que desafia noções tradicionais de ativismo. 

Se manifestações políticas/cívicas organizadas por meio de plataformas digitais já despertam 

questionamentos, o que dizer de influenciadoras digitais cuja percepção de autenticidade é 

ancorada também por demonstrações de consciência social? Trata-se de um terreno arenoso, que 

atravessamos com algum esforço para escapar de armadilhas tanto no sentido de ignorar as relações 

de marketing envolvendo tais iniciativas quanto no de atribuir sua existência exclusivamente às 

demandas publicitárias. 

 A emergência de uma rede de influenciadores “engajados” no YouTube indica novos 

tensionamentos em torno da própria noção de resistência, sobretudo a partir da articulação com 

instâncias mercadológicas, mas também representa caminhos bem diversos do que a crítica à 

superficialidade de “vídeos de YouTube” parece supor. As produções que analisamos apresentam 

tentativas de explicar temas emergentes ou expressões que se popularizaram em debates feministas 

nos últimos anos, revelando o interesse de suas protagonistas, sobretudo Maíra Medeiros, em 

apresentar uma espécie de “curadoria feminista” às suas audiências. Reiterando o argumento de 

Karhawi (2017) sobre a relevância de influenciadores digitais enquanto sujeitos responsáveis por 

filtrar as informações com base em sua credibilidade, reputação e prestígio, sua atuação parece 

atender a demandas que vão além dos já “tradicionais” tutoriais do tipo “faça-você-mesmo” ou de 

resenhas de produtos de beleza. A tentativa de tradução de termos em inglês ou conceitos como 

sororidade, bem como o próprio uso do termo feminismo, mostra que as youtubers não tentam se 

distanciar do movimento, como fizeram outras manifestações caracterizadas como pós-feminismo 

(GILL, 2007, MCROBBIE, 2009). Pelo contrário, buscam se afirmar enquanto feministas, evitando 

inclusive o uso indiscriminado do termo “empoderamento” enquanto sinônimo para o processo de 

conscientização da audiência em torno das desigualdades de gênero. 

 Por outro lado, como Nátaly Neri faz questão de ressaltar, a dimensão individual ainda 

prevalece sobre as articulações coletivas. Isso é perceptível não apenas no uso de histórias pessoais 

como argumento para reforçar a relevância de determinadas discussões, mas nos apelos 
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individualizados que as youtubers fazem para conscientizar seu público. Dito de outra forma, as 

narrativas analisadas (sobretudo de Júlia Tolezano, não por acaso a mais popular entre as três 

youtubers) frequentemente convocam o público a refletir sobre determinados temas a partir de uma 

lógica individual, que privilegia os efeitos da desigualdade entre os gêneros no cotidiano de cada 

um(a) e/ou de seus conhecidos em detrimento da compreensão das questões estruturais 

relacionadas a esse quadro. 

 Em um cenário no qual parte do público de mostra desiludido sobre a possibilidade de 

participação e efetividade de instâncias políticas tradicionais, tal posicionamento não chega a 

surpreender. Entretanto, retomando o debate sobre as articulações entre política e consumo, parece 

distante de representar precisamente o que Canclini chamou de passagem do cidadão como 

“representante de uma opinião pública ao cidadão interessado em desfrutar de uma certa qualidade 

de vida” (CANCLINI, 2010, p.40). Para o autor, diante da descrença no sistema político, este 

cidadão abriria mão de formas mais críticas de participação e da reflexão em torno de seus 

problemas em troca da “fruição de espetáculos nos meios eletrônicos” (idem), consumindo 

anedotas e acontecimentos narrados de modo fugaz ao invés de abordá-los de forma “estrutural e 

prolongada” (ibidem). Ainda que a questão estrutural seja negligenciada, as narrativas analisadas 

não podem ser classificadas como simples anedotas; tampouco como um movimento de recusa a 

reflexões sobre os problemas sociais que nos cercam. O fato de que tais problematizações são 

apresentadas com uma boa dose de leveza, transmitida tanto pelo que é dito quanto pela edição dos 

vídeos, por um lado, ilustra a pervasividade da linguagem do entretenimento (PEREIRA E 

POLIVANOV, 2012) na comunicação contemporânea. Por outro, a infiltração de tais debates em 

um formato que se consolidou a partir de conversas descompromissadas entre aspirantes a 

celebridade e uma audiência invisível pode ser lida enquanto sintoma de uma certa urgência em 

encontrar novas formas de dialogar sobre antigos problemas. 

Em estudo sobre consumidoras finlandesas de um tipo de mídia caracterizada como “girl 

power” (responsáveis por exaltar um tipo de garota que reescreve, desafia e contraria narrativas 

culturais sobre a feminilidade, tornando ideias feministas menos ameaçadoras) no fim da década 

de 1990, Emilie Zaslow (2009) aponta para um processo de encorajamento. A partir da relação 

estabelecida com bandas e seriados, explica a autora, essas consumidoras se sentiam motivadas a 

adotar uma performance de identidade feminista. Entretanto, esse movimento foi muito mais 

pautado por ideias de força, confiança e ambições individuais do que pela noção de ativismo. 
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Zaslow aponta a popularização dessa mídia girl power como fruto de um momento histórico 

específico na história de seu país em diálogo com o sucesso global de bandas como as Spice Girls. 

As mulheres cujo trabalho funciona como guia para o debate aqui proposto fazem parte de uma 

geração que também teve contato com esse tipo de mídia – Maíra Medeiros, por exemplo, 

frequentemente aponta as Spice Girls como referências importantes para a sua formação enquanto 

feminista, conforme discutido anteriormente.  

Embora seja um movimento diferente, a articulação de uma rede de youtubers engajadas 

pode ser compreendida como reflexo de transformações históricas e sociais em curso no Brasil e 

no mundo. Entre outros fatores, está relacionada a mudanças na maneira como as celebridades são 

produzidas e inseridas na sociedade, que discutimos no capítulo 1. Conforme aponta Ortiz (2016) 

a celebridade, um fenômeno eminentemente moderno, pode ser pensada enquanto emblema de uma 

época marcada pela industrialização, valorização do espaço público, ascensão da cultura do 

consumo e dos meios de comunicação. Diferentes autores pontuam uma relação íntima entre a 

popularização do termo e o desenvolvimento de mídias massivas a partir do século XIX (MOLE, 

2007, MARSHALL, 2014, ROJEK, 2008; RUEBSAAT, 2007), acontecimento interrelacionado 

aos outros eventos mencionados por Ortiz.  

O desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, como a TV a cabo 

e posteriormente a internet, é crucial para esse processo de ressignificações da celebridade. 

Entretanto, essa conexão não é pautada por uma relação de causa e efeito. Retomando o argumento 

que perpassa de alguma forma todos os capítulos que compõem essa tese, a tecnologia é vista aqui 

enquanto cristalização de práticas sociais (LATOUR, 2012, STERNE, 2003) que, 

simultaneamente, é capaz de afetar os indivíduos, em uma relação que favorecerá determinadas 

expressões de sentido. Nesta direção, apresentamos estudos que dão conta de transformações mais 

amplas que dialogam diretamente com o desenvolvimento tecnológico e com a cultura das 

celebridades tal qual a conhecemos. Destacamos especialmente o trabalho de Paula Sibília (2008) 

e de Oliver Driessens (2013a) sobre a relevância de materialização de formas de poder individual 

e institucional para as mudanças que influenciam no surgimento e apropriação de determinadas 

mídias e, de modo mais abrangente, a celebritização da sociedade. 

O surgimento dos influenciadores digitais é parte desse processo, que não se desenvolve de 

forma homogênea ou necessariamente linear. É possível que, em meio à pervasividade das práticas 

de microcelebridade (MARWICK e BOYD, 2011, MARWICK, 2013) em múltiplas esferas da vida 
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social, a categoria se torne, também, um emblema de um período específico. Tal qual o termo 

celebridade aciona uma série de transformações que se intensificam na modernidade, as 

microcelebridades são promovidas e simultaneamente representam uma série de articulações, como 

o imaginário social em torno das mídias pós-massivas, reconfigurações envolvendo a concepção 

de trabalho (tema que perpassa muitas das discussões aqui propostas e que retomaremos com maior 

profundidade em pesquisas futuras) e a capitalização da intimidade. 

Em relação ao último aspecto, a análise do material empírico, sobretudo dos vídeos de Júlia 

Tolezano, revela uma postura em relação ao diálogo com instâncias mercadológicas que, em certos 

sentidos, remete à ironia pontuada por Joshua Gamson (1994) em relação à “construção” das 

celebridades. Conhecer os meandros por trás de articulação de uma estrela, explica o autor, não 

dessacraliza necessariamente a indústria das celebridades, mas apresenta uma nova forma de 

fruição desse universo por parte do público. A partir dessa ótica, a celebração de parcerias 

publicitárias por parte de influenciadores digitais pode ser compreendida como um passo adiante 

em relação à popularização de uma pedagogia da formação das celebridades e de seus 

intermediários culturais. Revelar como ocorreram as negociações para a realização de determinado 

contrato ou especificar que é preciso dizer o slogan de um patrocinador durante a gravação, tal qual 

Júlia Tolezano faz em um vídeo para promover uma cervejaria, é escancarar a caixa de Pandora 

que guarda os segredos para a fama, permitindo ao público acompanhar em “tempo real” a 

consolidação de seu status enquanto influenciadora digital – o que também contribuirá para a 

percepção de sua autenticidade.  

Para além dessa questão, a especificidade do fenômeno que observamos nesta pesquisa 

parece apontar para uma nova dimensão do borramento das fronteiras entre as noções de público e 

privado. Conforme discutimos anteriormente, o surgimento das microcelebridades está associado 

a uma intensificação do compartilhamento de informações outrora consideradas restritas apenas a 

esfera privada. No caso de influenciadoras digitais “engajadas”, essas informações, fundamentais 

para a construção de laços afetivos com a audiência, muitas vezes são dispostas com um objetivo 

teoricamente mais nobre: contribuir para o processo de conscientização do público sobre causas de 

cunho social – nos casos analisados, sobretudo em relação a mecanismos de opressão das mulheres. 

Ou seja, são informações privadas que poderão ter relevância na esfera pública a partir de 

convocações para que o público reflita sobre determinados temas que afetam seu cotidiano. Em 

contrapartida, esse alinhamento em direção a debates que ocupam um lugar de destaque na esfera 
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pública alimenta a percepção de sua autenticidade e do “merecimento” dos holofotes, ou seja, sua 

“individualidade admirável” (ROJEK, 2008). Desta maneira, a preocupação com a esfera pública 

é revertida para a marca pessoal das youtubers em questão. Nos vídeos patrocinados que 

analisamos, houve diversas ocasiões em que as jovens mencionaram ter sido procuradas pelas 

marcas justamente pelo trabalho que já vinham desenvolvendo neste sentido, bem como 

associações feitas pelo público entre seus canais e as pautas que defendem. 

Relembrando as discussões apresentadas no segundo capítulo, essa relação entre relatos 

íntimos e bem público também é fruto de discussões de cunho feminista, que contribuíram para a 

percepção de que o compartilhamento de histórias pessoais pode levar ao reconhecimento de 

sistemas mais estruturais de opressão. Tais debates ainda tiveram papel relevante, como explica 

Van Zoonen (2012), para um movimento de questionamento das formas institucionalizadas de 

produção de conhecimento, que culminaria no que a autora chama de “eu-pistemologia” (VAN 

ZOONEN, 2012, p 62). A valorização das experiências pessoais na produção de sentidos dialoga 

diretamente com os deslocamentos em torno da produção de identidades, que passa a depender 

menos de hierarquias vinculadas a instituições como a família ou a posição social (HALL, 2008), 

ancorando-se a estilos de vida fortemente pautados pelo consumo e pela racionalidade do 

paradigma moderno (GIDDENS, 2002).  

Em diálogo com Van Zoonen, enxergamos a ascensão da eu-pistemologia como parte 

importante de uma “estrutura de sentimento” característica da contemporaneidade (WILLIAMS, 

1979). Em outras palavras, trata-se de enfatizar que emoções associadas à eu-pistemologia, como 

a sensação de “verdade” provocada por narrativas pautadas por experiências pessoais, são sentidas 

de determinadas formas de acordo com a conjuntura histórica em que vivemos. Além disso, têm 

efeitos visíveis, ainda que nem sempre facilmente detectáveis. A visibilidade e circulação de 

yotubers engajadas socialmente pode ser pensada enquanto um desses efeitos. Ao articular práticas 

de microcelebridades e discursos de cunho político, essas mulheres reivindicam um espaço 

relevante em meio ao processo de conscientização social do público a partir de uma lógica 

atravessada continuamente por relações afetivas. Além de promover uma sensação de intimidade, 

a revelação de confissões, histórias pessoais ou de pessoas próximas funciona como forma de 

estabelecer um diálogo com o público.  

Não à toa, os vídeos analisados mostram as youtubers se referindo a quem está do outro 

lado da tela frequentemente no feminino. Constantemente convocada a utilizar tais produções como 
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parte do seu processo autorreflexivo de articulação identitária (de preferência compartilhando 

ideias e experiências no campo dos comentários), a audiência se vê diante de uma mesma pergunta, 

repetida de diferentes formas: afinal, o que significa ser uma mulher brasileira nestes tempos, com 

maiores ou menores níveis de privilégio? Considerando as milhões de pessoas que assistiram aos 

vídeos e/ou se inscreveram nos canais durante o período de análise, é possível dizer que o trabalho 

dessas youtubers representa um mapa de importância (SEIGWORTH e GREGG, 2010) para um 

público considerável, embora restrito. Conquanto não produzam vídeos apenas sobre temas 

relacionados a feminismo ou a outras pautas sociais, as publicações recorrentes nesta direção 

durante o período de análise indicam a relevância destes temas na elaboração de suas marcas 

pessoais. Devido aos limites da pesquisa proposta, suas atividades em outros ambientes digitais 

não entraram no corpus de análise, mas o acompanhamento de suas postagens nas plataformas 

Facebook, Twitter e Instagram ao longo da investigação reiterou essa percepção.  

 A atuação de influenciadores digitais “engajados” reflete a adesão crescente das 

celebridades a diferentes formas de ativismo (STREET, 2004; VAN DEN BULCK, 2018). Resulta, 

ainda, dos novos contornos que a eu-pistemologia ganha a partir de plataformas digitais. Conforme 

argumentam pesquisas envolvendo teorias do afeto e desenvolvimento tecnológico que retomamos 

ainda na segunda seção, diferentes tecnologias dão suporte a determinadas formas específicas de 

afeto (PAPACHARISSI, 2015; DEAN, 2010; GREGG, 2011; KARATZOGIANNI e 

KUNTSMAN, 2012; VAN DIJCK, 2013). A expressão e o compartilhamento de experiências 

individuais com fins de mobilização social na rede ocorrem no seio de “formações políticas do 

afeto” facilitadas pelas mídias digitais (PAPACHARISSI, 2015, p 3). Tratam-se de articulações 

que oferecem espaços para o engajamento de sujeitos que não são necessariamente politizados 

(HIGHFIELD, 2016), seja por desinteresse ou por não se enquadrar em formas de participação 

historicamente associadas a homens, brancos e de classe média/alta (KELLER, 2013). 

Essa reconfiguração da própria noção de ativismo, que passa pelos “sentimentos mediados 

de conectividade” (PAPACHARISSI, 2015, p. 5) promovidos por estas plataformas e sua 

influência sobre a atuação política dos “públicos em rede” (BOYD, 2010), está longe de ser uma 

unanimidade. Diversos autores discutem a efetividade política de ações como compartilhar uma 

hashtag ou organizar uma petição on-line (MURTHY, 2015; TUFECKI, 2012). Mais do que 

debater a existência de um suposto “ativismo de sofá” e suas implicações sociais, buscamos ampliar 

o debate em torno das condições de existência e visibilidade de dicursos como os das youtubers 
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que analisamos. Neste sentido, convém relembrar as limitações históricas do campo de 

possibilidades discursivas de populações marginalizadas, como mulheres, negros e pessoas 

LGBTQI+. Retomando o trabalho de McRobbie e Garber (1977) e McRobbie (1991) sobre o 

apagamento de subculturas femininas que se desenvolveram em espaços privados, pudemos 

compreender como a cultura do quarto que permeia a produção cultural característica do YouTube 

também pode ser vista como uma continuidade desse processo. 

 Apesar da grande visibilidade de discursos sobre o feminismo na mídia em anos recentes, 

tais limitações não se tornam inexistentes, demandando negociações com diferentes instâncias para 

que se tornem visíveis. Sob esta ótica, as narrativas analisadas revelam um rico panorama de 

cruzamentos entre posicionamentos  que ora remetem a questionamentos das feministas da 

“segunda onda”, ora acionam uma dimensão mais neoliberal e corporativista do movimento. Trata-

se de “produtos” típicos de um momento no qual superproduções hollywoodianas e um sem-

número de itens de consumo exaltam um tipo de feminismo popular (BANET-WEISER, 2018a). 

Contudo, classificar a atuação de Júlia Tolezano, Maíra Medeiros e Nátaly Neri sob esse rótulo 

sem as devidas ressalvas é contribuir para fortalecer dicotomias relacionadas à (falta de) 

legitimidade de diferentes formas de ativismo, justamente o que buscamos evitar. 

 Assim, consideramos que a análise do trabalho destas mulheres pode apresentar uma 

contribuição interessante para repensar a noção de feminismo popular a partir de nuances mais 

diversas e complexas. Se oferecem uma versão, sob certos aspectos, espetacularizada do 

feminismo, não se pode dizer que os vídeos analisados se assemelham sempre a uma sensibilidade 

pós-feminista (GILL, 2007, MCROBBIE, 2009), tampouco apresentam o amor próprio ou a 

autoconfiança como solução única para as desigualdades de gênero que denunciam. Outro ponto 

diz respeito às identidades feministas que suas autoras pleiteiam. Diferentemente da crítica de Gill 

(2016) acerca de celebridades que se declaram feministas sem especificar os significados políticos 

desse posicionamento, as três jovens fornecem pistas importantes neste sentido. Dentre diversos 

exemplos, destacamos sua adesão pública à campanha #EleNão, contra a eleição à presidência do 

então candidato Jair Bolsonaro.  

 Por outro lado, trata-se de identidades feministas em elaboração permanente; seus discursos 

enfatizam que as transformações ocorridas a partir da adesão ao feminismo se fortalecem à medida 

que compartilham seus aprendizados com o público, que por sua vez colabora com esse processo 

ao dividir suas experiências. Além de fortalecer os vínculos afetivos com o público, essa postura 
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facilita o trânsito dessas mulheres por esferas mais fortemente vinculadas ao consumo. Nos vídeos 

patrocinados, as parcerias muitas vezes são apresentadas como momentos nos quais, mais do que 

financiar a atividade que desenvolvem, as youtubers são convidadas a refletir sobre determinados 

temas que importam para as agendas que defendem e para o seu processo de elaboração identitária, 

inclusive em relação ao feminismo. Por isso, não parece uma coincidência o fato de que tais 

narrativas apresentam uma incidência ainda maior de experiências pessoais das youtubers em 

relação aos outros vídeos analisados, sobretudo nos casos de Maíra Medeiros e Nátaly Neri. 

Embora esta não tenha sido uma pesquisa concentrada no público consumidor da produção 

destas mulheres, consideramos pertinente a menção a um questionário on-line aplicado em 2017 

no Facebook com mulheres de diferentes idades e classes sociais. Durante o levantamento, que 

integra uma pesquisa ainda em desenvolvimento, promovida em parceria com a pesquisadora Júlia 

Silveira Araújo, perguntamos ao público, convocado por meio de posts em nossos perfis pessoais 

e em grupos feministas dentro da plataforma digital, sobre seu conhecimento a respeito da atuação 

de ativistas digitais, youtubers ou blogueiras que discutem questões relacionadas às 

mulheres/feminismo. Entre as 153 respondentes, 88 afirmaram que conheciam o trabalho de 

alguma mulher que classificavam nestes moldes, ou 57,5% do total. Como se tratava de uma 

pergunta de cunho aberto, nem todas especificaram nomes conhecidos. Entre as que o fizeram, 

Júlia Tolezano foi de longe a mais lembrada, com 36 menções. Nátaly Neri apareceu em segundo 

lugar, tendo sido mencionada oito vezes, enquanto Maíra Medeiros foi lembrada por duas 

respondentes120.  

Diversas outras youtubers identificadas como parte da rede de influenciadores digitais 

vinculados ao ativismo no capítulo 3 também apareceram entre as respostas, como Louie Ponto, 

Jéssica Tauane, Luiza Junqueira, Helen Ramos, Rosa Luz, Ellora Haonne, Lorelai Fox e Maíra 

Azevedo. Apenas uma organização foi mencionada, a Think Olga – junto com o seu “braço” de 

consultoria para empresas, denominado Talk Olga, a instituição foi lembrada cinco vezes. Trata-se 

da organização que ajudou a fomentar importantes mobilizações feministas on-line na internet 

brasileira nos últimos anos. E, como discutimos anteriormente, também esteve presente na 

articulação de diferentes campanhas pela valorização feminina no YouTube. Apesar das limitações 

                                                
120 A pesquisa também incluiu questões relacionadas a mobilizações feministas on-line. Para mais informações, ver 

Araújo (2018). 
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da amostra, são dados que reforçam o nosso argumento sobre a relevância da plataforma enquanto 

espaço para a articulação de discursos feministas no Brasil. 

Outra percepção que gostaríamos de retomar é que a compreensão das reconfigurações do 

ativismo e, mais especificamente, do feminismo na contemporaneidade passa, ainda, por 

investigações sobre as tecnologias enquanto sistemas afetivos (ANABLE, 2018). As formas e 

texturas dos fluxos comunicativos que se desenvolvem em ambientes como o YouTube também 

são fruto de estratégias empresariais vinculadas a diferentes configurações de poder. Ao construir 

uma narrativa em torno dos seus criadores e sua capacidade de transformação social por meio da 

plataforma, o YouTube remonta às disputas entre autenticidade e artificialidade que circundam a 

noção de celebridade: ter algum impacto sobre as decisões da audiência não seria resultado de um 

projeto pré-fabricado, mas recompensa pelo trabalho criativo de jovens dispostos a “mudar o 

mundo”.  

Por outro lado, ao estabelecer políticas e projetos para valorização de criadores vinculados 

a determinadas pautas sociais, a plataforma influencia diretamente na emergência de discursos 

semelhantes, se colocando como mais um ator relevante na arena de produção de sentidos sobre 

temas como o feminismo. Tal qual ocorre com outras mídias, analisar essa relação implica em 

compreender que tipo de discurso é silenciado, seja por iniciativas mais visíveis, como campanhas 

institucionais, ou menos visíveis, como a ação dos algoritmos responsáveis pela indicação de 

determinados vídeos e canais. Existem, pois, diferentes tipos de feminismo circulando 

simultaneamente na mídia; alguns ganham os holofotes mais facilmente, enquanto outros ainda 

buscam estratégias para que sejam priorizados (BANET-WEISER, 2018). Iniciativas como as 

analisadas neste trabalho mostram que esses feminismos diversos podem estar articulados ou em 

disputa inclusive nos poucos minutos de um típico “vídeo de YouTube”.  

Em certos sentidos, a articulação em torno do objeto deste estudo reflete o problema da 

representação em mídias massivas, pautadas por “uma lógica de visibilidade fragmentária, dispersa 

e indutora de consumo privado” (SILVEIRINHA, 1998, on-line). Contudo, é preciso lembrar que 

“representar é também re-apresentar, apresentar algo que está ausente” (idem). Quando essa 

representação ocorre a partir de condições mais favoráveis do que as fornecidas pelas mídias 

massivas nas décadas anteriores, pode-se pensar em novos critérios capazes de deslocar o 

posicionamento de alguns sujeitos em relação à capacidade de falar e ser ouvidos em uma arena 

discursiva permanentemente marcada pela disputa (BHABHA, 1998). Compreender tais critérios 
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se faz urgente em um momento no qual a reapresentação de demandas feministas e do próprio 

feminismo ocorre, de fato, a partir da privatização da experiência, mas também mostra potencial 

para a articulação de representações pop-líticas (RINCÓN, 2016) que descortinam novas formas 

de estar no mundo. 

Longe de esgotar as diversas possibilidades de pesquisa em torno do nosso objeto de estudo, 

a decisão de analisar a ascensão midiática de youtubers feministas a partir das articulações entre a 

cultura das celebridades, tecnologia e consumo aponta para algumas lacunas ainda inexploradas, 

que esperamos retomar em projetos futuros. Investigar o fenômeno a partir de entrevistas com suas 

protagonistas, dentre outras questões, seria importante para entender as motivações por trás das 

opções discursivas que abrangem seus canais, dando a ver eventuais conflitos envolvendo tanto 

empresas que patrocinam seus vídeos quanto o próprio YouTube, plataforma que chamam 

carinhosamente de “firma”. Infelizmente, tal empreitada se revelou inviável no caso das youtubers 

escolhidas para este trabalho, o que talvez se explique justamente pela centralidade dessas jovens 

mulheres na rede de engajamento social da plataforma. 

Outra questão em aberto diz respeito às relações estabelecidas entre essas 

microcelebridades e sua audiência e ao impacto destas sobre o engajamento social do público. 

Estudos de recepção sobre estes discursos considerando as especificidades que circundam as 

práticas de microcelebridades poderão trazer resultados importantes para compreender a relevância 

deste tipo de produção midiática para a adesão e a compreensão do(s) feminismo(s). Trata-se de 

um debate particularmente prolífico à luz do trabalho de autores filiados aos estudos de fãs, que 

recentemente vêm discutindo as potencialidades e limites da ação política pautada por vínculos 

afetivos entre fãs e objetos de culto (BENNETT, 2012; VAN ZOONEN, 2004; AMARAL, SOUZA 

e MONTEIRO, 2015), e por pesquisas que abordem especificamente imaginários e a produção de 

resistências em culturas juvenis (FREIRE FILHO, 2006; ROCHA, 2012; PEREIRA e PONTES, 

2017; GUERRA e QUINTELA, 2017). Tal investigação, bem como a realização de entrevistas 

aprofundadas com microcelebridades, pode contribuir ainda para a elaboração de uma tipologia 

capaz de descrever com maior precisão as diferenças entre aquelas e o que estamos chamando de 

celebridades pós-massivas. 

Essa categorização tende a se tornar mais apurada quanto maior o processo de 

profissionalização e diversificação de influenciadores digitais, bem como o trânsito entre mídias 

massivas e pós-massivas. Talvez o exemplo mais contundente no Brasil de 2019 seja o de Maísa 
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Silva, que foi estrela-mirim em diversos programas televisivos, ampliou seu público em 

plataformas digitais – em dezembro de 2018 era a adolescente mais seguida do mundo no 

Instagram, com 18,3 milhões de seguidores – e ganhou reconhecimento suficiente para ter seu 

próprio talk show no SBT, onde debate temas relacionados à juventude e cultura digital 

(VILANOVA, 2019). Um detalhe não menos importante: a jovem é assumidamente feminista e se 

posiciona constantemente nas redes como defensora de diversas pautas sociais, sobretudo a luta 

pelos direitos LGBTQ+. 

 A popularização do feminismo em diversos âmbitos da cultura popular, incluindo produtos 

culturais típicos de plataformas digitais, também está diretamente relacionada a outro fenômeno, a 

emergência de redes de discursos anti-feministas na internet. O aumento da capilaridade e da 

intensidade dos ataques ao feminismo e às mulheres em diversos espaços midiáticos e nas práticas 

cotidianas é uma resposta a deslocamentos que têm permitido vislumbrar “uma cultura na qual o 

feminismo, em todas as suas formas, não precisa ser defendido; é acessível e até admirado” 

(BANET-WEISER, 2018b, p. 1). Essa “misoginia popular” (idem) que objetifica as mulheres para 

desvalorizá-las e desumanizá-las de forma sistemática aflora na mesma medida em que os “riscos” 

representados pelo feminismo avançam, como o desafio às performances convencionais de 

masculinilidade e de feminilidade heteronormativas, sobretudo nos momentos em que a noção de 

feminino contribui para assegurar a dominação masculina. 

 Ambos os movimentos se desenrolam em uma economia de visibilidade e em uma paisagem 

midiática cujos significados são múltiplos, como lembra Sarah Banet-Weiser: abrangem um 

contexto tecnológico e econômico que privilegia a acumulação de cliques e curtidas e formam 

campos de batalha entre diferentes tipos de feminismo e misoginia (BANET-WEISER, 2018b, p. 

2). O popular, essa arena onde formas diversas de poder se enfrentam pelo direito de produzir e dar 

a ver certos sentidos (HALL, 1998), é permeado por uma série de táticas para a obtenção de 

visibilidade que são constantemente reinventadas e apropriadas por grupos diversos, o que inclui a 

articulação com sistemas afetivos como o YouTube. Por isso, um desdobramento bastante 

pertinente para a pesquisa que apresentamos consiste em um mapeamento das redes de vídeos e 

canais formados a partir dos algoritmos da plataforma em torno do termo feminismo, buscando 

identificar discursos feministas e anti-feministas. Se o feminismo popular é fortemente ancorado 

por temas que ressoam dentro dessa economia, como empoderamento e confiança (BANET-

WEISER, 2018b), a misoginia popular vai disputar a possibilidade de fomentar ações políticas 
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acionando valores semelhantes; ao passo que discursos feministas ampliam seu alcance a partir de 

redes de engajamento em plataformas digitais, influenciadores digitais vinculados à extrema-direita 

também constrem suas próprias redes afetivas nestes ambientes (LEWIS, 2018). Tal levantamento 

contribuiria ainda para problematizar o papel do YouTube nestas disputas; até o momento, a 

plataforma, que orgulhosamente promove campanhas institucionais para valorizar youtubers 

feministas, nada faz para combater a proliferação da misoginia em seus domínios. 

 A pesquisa que originou esta tese teve início em um período de grande visibilidade do 

feminismo na mídia global, cuja longevidade aponta para implicações mais profundas do que 

manchetes apontando o movimento como uma “tendência” indicam. Em contrapartida, chega ao 

fim em meio a celebrações do golpe militar de 1964 por parte de uma extrema-direita cujo discurso 

é fortemente ancorado pela estigmatização do feminismo e de feministas. Mais do que um convite 

(quase irresistível) ao esmorecimento, essa realidade assustadora nos convoca a pensar 

urgentemente em outras narrativas e outros futuros. Contextualizar alguns dos descentramentos 

relacionados à paisagem afetiva (GROSSBERG, 2018) que molda as relações contemporâneas, 

como fizemos até aqui, é um passo nesta direção. Ao observar as “contradições, descontinuidades 

e complexidades” promovidas pelas “associações conflituosas” (ROCHA, SILVA e PEREIRA, 

2015, p. 109) entre as esferas do consumo, estética entretenimento e política, chamamos a atenção 

para negociações que conceitos mais radicais de resistência tendem a negligenciar. Em um 

momento no qual toda forma de esperança parece radical diante da exaltação à barbárie, fenômenos 

que representam “cenários de tensão, encontro e conflito” (CANCLINI, 2010, p. 23) como os 

analisados neste trabalho podem oferecer pistas importantes sobre estratégias para a elaboração de 

“formas possíveis de ação micropolítica” (MANN, 1994, p. 22). E na luta é que a gente se encontra. 
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Tabela 2: vídeos analisados do canal Nunca Te Pedi Nada
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Tabela 3: vídeos analisados do canal Jout Jout Prazer
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Tabela 4: vídeos analisados do canal Afros e Afins 
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