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RESUMO 

Esta pesquisa é sobre o potencial da utilização do YouTube para propagação de conteúdos não-

heteronormativos. Em um cenário de cristalização da heteronormatividade na mídia 

hegemônica, pensamos na cultura digital, que tem potencial para ser um espaço mais 

democrático de comunicação, como um ambiente para promoção de conteúdos alternativos à 

heteronormatividade. Fizemos uma pesquisa bibliográfica para fundamentação conceitual da 

discussão baseada principalmente no pensamento feminista negro, depois um levantamento e 

breve análise dos canais LGBTQIA+ nesse ambiente comunicacional a fim de refletir sobre o 

cenário em que estão inseridas essas produções. Por fim, realizamos uma entrevista com Luci 

Gonçalves, produtora de conteúdo que fala de suas vivências e é uma mulher bissexual, negra 

e periférica. Com isso, buscamos entender melhor a produção desse conteúdo, a relação com a 

plataforma e com o público. Nosso trabalho pretende observar a utilização da plataforma para 

popularização de narrativas não hegemônicas, especificamente no que se refere à diversidade 

sexual e de gênero. Defendemos que as representações e expressões de mulheres lésbicas e 

bissexuais na plataforma são uma forma de utilizar o YouTube para projeção de vivências não 

heteronormativas e buscamos compreender de que forma essas mulheres usam a sua produção 

de conteúdo como ativismo digital. Nosso objetivo é tensionar a ideia de comunicação 

democrática e plural na internet a partir da identificação de padrões hegemônicos que se 

repetem, bem como identificar se é possível falar de empoderamento e ativismo digital 

LGBTIQA+ no YouTube. 

 

Palavras-chave: Heteronormatividade; LGBTQIA+; Representação de mulheres não-hétero; 

Ativismo digital 

  



 

ABSTRACT 

This research is about the potential of using YouTube to propagate non-heteronormative 

content. In a scenario of crystallization of heteronormativity in an hegemonic media, we think 

about digital culture, which has the potential to be a more democratic space of communication, 

as an environment for promoting content alternative to heteronormativity. We carried out a 

bibliographical research for the conceptual foundation of the discussion based mainly on black 

feminist studies, then a survey and brief analysis of the LGBTQIA+ channels in this 

communicational environment in order to think about the scenario in which these productions 

are inserted. Finally, we conducted an interview with Luci Gonçalves, a content producer who 

talks about her experiences as a bisexual, black and peripheral woman. With this, we seek to 

better understand the production of her content, the relationship with the platform and with the 

public. Our work intends to observe the use of the platform to popularize non-hegemonic 

narratives, specifically in regard to sexual and gender diversity. We defend that the 

representations and expressions of lesbian and bisexual women on the platform are a way of 

using YouTube to project non-heteronormative experiences and we seek to understand how 

these women use their content production as digital activism. Our goal is to tension the idea of 

democratic and plural communication on the internet by identifying hegemonic patterns that 

are repeated, as well as identifying whether it is possible to talk about LGBTIQA+ digital 

empowerment and activism on YouTube. 

 

Key-words: Heteronormativity; LGBTQIA+; Representationsof lesbian and bisexual women; 

Digital Activism  
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INTRODUÇÃO 

Como muitas pesquisas acadêmicas na nossa área, esta vem da experiência. Em 2013, 

o “Canal das Bee”, no Youtube, era onde encontrava referência, conforto e muito aprendizado 

sobre diversidade sexual. Foi onde “conheci” mulheres lésbicas e bissexuais como eu, e fui me 

sentindo mais acolhida, mais pertencente a um grupo e menos “anormal”. Obviamente hoje 

sabemos que não há nada de anormal em se relacionar com alguém do mesmo sexo, mas para 

uma menina de 17 anos, criada em escola católica e sem nenhuma referência LGBT (ao menos 

não assumida) por perto, essa conclusão não era tão óbvia. Eu assisti o canal crescendo e tantos 

outros surgindo na plataforma. Eu senti o impacto que aquelas representações e explicações 

tiveram na minha vida, e isso se tornou, mais tarde, o tema do meu trabalho de conclusão de 

curso (TCC): “Ciberativismo e empoderamento: uma análise do potencial do canal das Bee na 

Era Digital”. 

Hoje encontramos com mais frequência algumas referências e pautas LGBTQIA+ na 

mídia tradicional, e as redes e mídias sociais já são ainda mais populares do que eram em 2013. 

Enquanto escrevo essa introdução, passa um comercial na TV Globo sobre o “Mês do Orgulho 

LGBTQIAP+ 2021”. Essas representações podem parecer pequenas e não tão eficazes para 

aqueles que criticam os movimentos sociais identitários porque entendem que a luta de classe 

deveria estar acima das outras, por ser ela que nos une. O que faz sentido, mas não faz mudança 

na vida das pessoas de imediato.  

A crítica à apropriação capitalista de causas representativas como feminismo, 

negritude, e identidade e direitos LGBTQIA+ é interessante e partilho da mesma. Mas é preciso 

olhar com cuidado e sensibilidade para inserção e reconhecimento dessas temáticas no sistema 

hegemônico, afinal, por séculos foi negado a esses grupos o acesso ao sistema, negado o mínimo 

poder dentro dele. Não é possível falar em ir contra o sistema para pessoas renegadas, excluídas 
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e marginalizadas por ele. O acesso ao sistema e ao mínimo poder (ainda que seja o de 

representação) dentro dele é sim motivo para comemorar. 

E eu comemoro os produtos para cabelo crespo nas prateleiras, camisetas, chaveiros, 

bonés e coleções inteiras de roupas com a bandeira LGBTQIA+, investimento de marcas nas 

Paradas LGBT pelo mundo, centenas de propagandas com protagonismo na força e luta 

feminina. E isso não quer dizer que só isso é suficiente, e que não há críticas sobre isso. É um 

reconhecimento de todas as mulheres e pessoas LGBTQIA+ que vieram antes de nós e lutaram 

para que isso acontecesse. É necessário criticar sim as marcas que se utilizam de causas para 

fazer campanhas, mas não investem em políticas públicas eficazes para as mesmas causas. Não 

adianta a marca falar sobre empoderamento da mulher negra como fim comercial para suas 

vendas e ter um contingente empregatício vergonhosamente baixo de mulheres negras na 

empresa. Em cargos altos, nem pensar! Comemorar os investimentos em campanhas 

LGBTQIA+ não anula o fato de achar que ainda é muito pouco, e que a articulação política 

deve continuar pressionando por mais espaço. Mas, ainda assim, vejo nessas mudanças, algo a 

se comemorar. Essas pessoas agora existem para o sistema, mesmo que como mercado, e assim 

sendo, em algum momento, têm espaço. Acreditamos que essas mudanças de comportamento 

do sistema, ao incluírem causas sociais, mesmo que para “fazer marketing”, são avanços. 

Sendo assim, faz-se importante analisarmos as representações midiáticas que podem 

ter contribuído para essa negociação e entrada dessas representações em mídias tradicionais. 

Vemos no crescimento de representações LGBTQIA+ online, um potencial de contribuir para 

o empoderamento individual e coletivo do seu público a partir de um “ativismo por 

representação”. 

Antes de avençarmos nesta pesquisa, é preciso falar sobre a sigla que optamos por 

usar. O movimento nasceu com a sigla GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), em busca de 
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direitos e inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Ao longo 

dos anos, o movimento passou por transformações e a incluir pessoas não heterossexuais e não 

cisgênero. Por isso, novas letras foram incluídas em sua sigla e dúvidas surgiram quanto ao 

significado de cada uma delas.  

Utilizamos a sigla LGBTQIA+, que é a oficialmente usada pelos movimentos neste 

ano de 2021. Ela engloba, na ordem: Lésbicas, mulheres cis ou transgénero, que sentem atração 

afetiva/sexual por outras mulheres. Gays, cis ou transgénero homens que sentem atração 

afetiva/sexual pelo mesmo gênero. Bissexuais, homens e mulheres que sentem atração 

afetivo/sexual pelos gêneros masculino e feminino. Transsexuais, se refere à identidade de 

gênero. Dessa forma, corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em 

seu nascimento. As travestis também são incluídas neste grupo. Queer, aquelas que transitam 

entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens. A teoria queer defende que a 

orientação sexual e identidade de gênero não são resultado da funcionalidade biológica, mas de 

uma construção social, e será desenvolvida mais a frente com a teórica Judith Butler. A pessoa 

Intersexo, que se posiciona entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e 

desenvolvimento corporal – cromossomos, genitais, hormônios etc – não se enquadram na 

norma binária (masculino ou feminino). Assexual, diz respeito a pessoas que não sentem 

atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Existem diferentes níveis de 

assexualidade e é comum que estas pessoas não vejam as relações sexuais como prioridade. Há 

ainda diversos outros grupos e variações de sexualidade e gênero, como os pansexuais, que 

sentem atração por outras pessoas, independente do gênero, e seguem representadas pelo “+”. 

Nos últimos 20 anos, a popularização das novas tecnologias de informação e 

comunicação – como a Internet, e os smartphones – gerou transformações no cotidiano de 

muitos de nós. Com novos meios, surgem novas maneiras de sociabilidade, formações de 
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grupos, e consequentemente outros caminhos na construção social da realidade. A 

popularização da Internet trouxe ferramentas que podem ser discutidas e pensadas como 

potenciais para a popularização de pautas de militância, concentradas nas articulações de rua, 

ou na academia.  

A população brasileira está no topo das nações que mais estão conectadas à rede 

proporcionalmente ao número de internautas, segundo IBOPE (2015)1. Com isso, podemos 

dizer que a nossa população está inserida na cibercultura, e por isso buscaremos pensar acerca 

das importantes mudanças nas formas de comunicação que essa inserção fomenta, produzindo 

alterações significativas no comportamento em geral dos sujeitos 

Pensamos a internet como uma dessas tecnologias que mudaram a comunicação social 

e, por conseguinte tem afetado e modificado os modos de agrupamento, de trocas e o próprio 

cotidiano das pessoas. As representações midiáticas contribuem para sustentação ou negociação 

de paradigmas sociais e constroem, junto a outros fatores, a memória e o imaginário coletivo 

social. Vemos neste trabalho, os meios de comunicação como potenciais formadores da 

realidade social, e como educadores a partir da divulgação do conhecimento e das 

representações simbólicas. Assim, lembrando que “do ponto de vista de uma educação crítica, 

os educadores não podem dar poder às pessoas, mas podem torná-las capazes de aumentar suas 

habilidades e recursos para ganhar poder sobre suas vidas.” (BARQUERO, 2012, p. 179), 

entendemos as mídias como importantes ferramentas para o empoderamento de grupos ou 

sustentação contra-hegemônica. 

Para contextualizar a importância da existência e resistência dessas expressões 

LGBTQIA+, nos meios de comunicação, é preciso que olhemos, ainda que brevemente, o seu 

histórico na mídia. A temática só tornou-se pauta visível na mídia hegemônica brasileira na 
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segunda metade da década de 80, com o surgimento da AIDS que foi chamada de “peste gay”2. 

Em resposta à epidemia houve grande movimentação midiática e, além da formação de 

coletivos de conscientização sobre a doença. Cotta (2009) comentaa que neste momento o 

recém-criado movimento LGBT ganhou atenção governamental não por uma perspectiva 

ideológica e social, mas no âmbito da saúde. Infelizmente, as campanhas a fim de combater o 

vírus reforçaram a ideia que associava a AIDS à promiscuidade sexual. A representação, ainda 

que “negativa”, era focada apenas no público masculino LGBTQIA+, e isso permaneceu no 

decorrer do tempo. 

Na década de 90, a temática LGBT, segundo Cotta3, foi tomada pelo erotismo, e 

impressa através do surgimento de revistas e publicações com a nudez masculina. Com o início 

da mercantilização do movimento, o mercado percebeu o potencial de compra dos 

homossexuais e tentou explorá-lo. Podemos notar pela maneira com que isso foi feito, a 

pouquíssima importância ou visibilidade lésbica mesmo dentro do meio LGBTQIA+, desde o 

início do movimento no Brasil. O que nos leva a refletir diretamente sobre os tabus sexuais 

ligados às mulheres. 

Vivemos um notório avanço na discussão sobre diversidade e um ganho de espaço 

pequeno, mas muito importante, na mídia hegemônica. Porém, o avanço do conservadorismo 

no país também é visível e essa representação que defende a manutenção de preconceitos 

produz números alarmantes. Em 2017, cresceu 30% os casos de mortes por homofobia no Brasil 

em relação ao ano anterior4. O dado está no levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia 

(GGB), que registrou o maior número de casos de morte relacionados à homofobia desde que 

 
2 Como surgiu a AIDS - Republicação da primeira reportagem na televisão brasileira sobre o assunto. 1 vídeo 

(9min49s.) Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=wcO5tgYttJg>. Acesso em 15 maio 2021 
3 Ibdem 
4http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-01/levantamento-aponta-recorde-de-mortes-por- 

homofobia-no-brasil-em (Acesso em 15 de setembro de 2018)  
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o monitoramento anual começou a ser elaborado pela entidade, há 38 anos.  

Muitas mortes por homofobia ainda são camufladas pela falta de estatísticas  

governamentais sobre crimes de ódio. O levantamento realizado pelo GGB, baseia-se em 

notícias publicadas na mídia,  internet e informações pessoais, o que demonstra que espaços 

alternativos de comunicação seguem sendo ferramentas necessárias para o fortalecimento das 

pautas de gênero, diversidade sexual e combate a homofobia no Brasil. 

Através de nossa pesquisa bibliográfica, pudemos observar que a sexualidade, e 

principalmente a homossexualidade e os debates de gênero, carregam histórico na mídia 

alternativa – que no Brasil teve grande repercussão na época da ditadura, onde tais meios de 

comunicação faziam papel de resistência ao regime e a todo conservadorismo que ele 

representava. Com o fim do sistema ditatorial, esses meios continuaram sua produção 

alternativa e com menos censura puderam ter mais alcance na sociedade. Voltado para o público 

homossexual, surge o jornal Lampião da Esquina, ainda com forte característica de mídia 

alternativa, que explica sua existência logo na primeira edição: 

A ideia de publicar um jornal que, dentro da chamada imprensa alternativa, 

desse ênfase aos assuntos que esta considera ‘não prioritários’ (...), mas um 

jornal homossexual, para quê? (...) nossa resposta é a seguinte: é preciso dizer 

não ao gueto e, em consequência, sair dele (...) e uma minoria, é elementar nos 

dias de hoje, precisa de voz (...). Para isso, estaremos mensalmente nas bancas 

do país, falando da atualidade e procurando esclarecer sobre a experiência 

homossexual em todos os campos da sociedade e da criatividade humana. 

(LAMPIÃO, 1978, p.2) 

Lima (2008) conta que o jornal em formato de tablóide não trazia apenas entrevistas 

com homossexuais, críticas de teatro e cinema, mas também destinava grande parte de seu 

espaço para cartas de leitores, transformando o veículo em um grande meio para visibilidade 

LGBT. O jornal parou de circular em 1981, quando já havia mudado o enfoque e se tornado 

mais erótico, tomado por um cunho mais pornográfico e ainda mais masculino. Percebe-se aqui 

que mesmo o jornal voltado para o público LGBT, que a priori teve caráter militante, não 
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abrangia demandas da mulher lésbica e bissexual. A liberdade sexual ainda estava em processo 

embrionário para mulheres brasileiras. É um histórico sintomático de minoria representativa 

feminina que se perpetua dentro do movimento. 

É nesse cenário, em que representações LGBTQIA+ estão em mídias alternativas; e a  

heteronormatividade é forte característica da mídia hegemônica – com repetidas representações 

estereotipadas, ou nula representação – que olharemos para o fortalecimento da cultura digital 

e suas ferramentas de comunicação como alternativas contra-hegemônicas. À medida em que a 

presença da pauta resiste historicamente, em meios de comunicação alternativas, pretendemos 

analisar essa presença no YouTube. 

O site foi criado em 2005, e comprado em 2006 pelo Google, e como a maior parte das 

ferramentas sociais da internet, começou a ser mais conhecido depois da popularização do 

acesso à internet e das redes móveis. Sua versão mobile, ou seja, a adaptação do site para o 

celular, foi criada em 2007 quando a realidade dos smartphones ainda era distante do Brasil. 

Em dois anos (de 2015 a 2017), a plataforma cresceu 54% e ganhou 35 milhões de novos 

usuários. Hoje são 98 milhões de pessoas conectadas. 95% da população brasileira online acessa 

o Youtube pelo menos uma vez por mês. Aliás, entre pessoas de 18 a 49 anos, o YouTube tem 

um acesso mais significativo que a TV a cabo. Esse e outros dados estão no relatório “YouTube 

Insights”5, publicação que reúne dados de algumas das principais categorias do site a fim de 

oferecer matéria-prima para o planejamento de agências e marcas. 

Nesse mesmo relatório, também acessamos a informação de que 10% dos 

consumidores de YouTube se declaram LGBT6, o mesmo relatório também traz a seguinte frase: 

“No YouTube, são histórias reais, de pessoas reais. Porque ser humano é justamente o que mais 

 
5 Acesse em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/youtubeinsights/2017/introducao/ 
6 De Play em Play. Julho de 2017 Fonte: Think With Google. Disponível em: 

<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/youtubeinsights/2017/de-play-em-play/>. Acessado em Ago de 

2019. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/youtubeinsights/2017/de-play-em-play/
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inspira o próprio humano.” E é exatamente essa mesma visão que trazemos nesse trabalho. 

Dito isso, é importante olharmos para essa linguagem “real” que as pessoas têm se 

acostumado a consumir no ciberespaço. É interessante observarmos como a linguagem dos 

canais, apesar de serem diversos, distinguem do nosso antigo meio de assistir as pessoas, a TV. 

Grande parte dos canais tem como protagonista uma pessoa ou duas, que compartilham suas 

vivências pessoais com o público. 

Nossa hipótese é que a ferramenta tem grande potencial empoderador para minorias 

segregadas pela mídia hegemônica, não só porque nela temos todos os dados e informações do 

mundo a alguns cliques de distância, mas porque expande o espaço público e as oportunidades 

de troca e divulgação entre as pessoas, quebrando barreiras geográficas e da mídia tradicional. 

Acima de tudo, entendemos o espaço digital como possibilitador de encontros, capazes de 

empoderar através da troca de informação e vivências. Não se trata de tentar convencer, mudar 

ou conscientizar o homofóbico e sim de empoderar o LGBT. 

Com esse cenário, esta pesquisa tem como objetivo de pesquisa analisar o potencial 

das representações de mulheres lésbicas e bissexuais no YouTube como narrativas contra-

hegemônicas. Sabemos que a plataforma, assim como outras mídias e redes sociais online, faz 

parte de uma empresa gigantesca e que, por isso, visa o lucro. Porém, o espaço disponibilizado 

criou um ambiente propício para a divulgação de mensagens de maneira mais plural e 

representações diversas. O crescimento de discursos LGBTQIA+ no site, nos últimos 10 anos, 

nos leva àquela antiga discussão: as mídias influenciam a vida ou a vida influencia a mídia? Na 

verdade, observamos que este é um processo de negociação cotidiana.  

Partimos do entendimento de cotidiano descrito por Agnes Heller, em uma publicação 

original de 1970 onde, em um dos capítulos, a autora discorre sobre a formação de preconceitos 

sociais, e neste sentido observamos a contribuição dos meios de comunicação para tal, como 
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elemento da cotidianidade. Por isso, tomamos para a nossa análise as expressões LGBTQIA+ 

midiatizadas através do YouTube, levando em consideração a ascensão da cultura digital a partir 

da popularização da rede móvel e mobile.  

Neste trabalho iremos registrar e entender melhor a produção, a intenção e a vivência 

de criadoras de conteúdo não-hétero no Youtube. Sabemos que essa representação não é 

homogênea, mas acreditamos que realizar uma entrevista com Luci Gonçalves – escolhida por 

critérios que serão explicados mais à frente – pode trazer contribuições significativas para esta 

e para futuras pesquisas no campo, além do valor de arquivo histórico.  

Por isso buscamos compreender, enquanto problema de pesquisa, se a plataforma 

Youtube, inserida na cibercultura, é capaz de viabilizar o empoderamento de minorias, 

especificamente LGBTQIA+. 

Portanto, metodologicamente, esta pesquisa é um trabalho descritivo, com análise 

temática dos vídeos mais populares do canal e entrevista, e suas contribuições são: o registro 

crítico do processo de negociação com a hegemonia heteronormativa no Youtube, podendo ser 

usado em pesquisas futuras para comparações e análises sobre a época. É importante destacar 

que o conteúdo de Luci direciona-se aos jovens das classes C e D e por assim sendo trazem as 

questões de raça e classe como palco central, e não apenas as perspectivas de gênero. 

Pretendemos fomentar a discussão acerca do papel da socialização no processo de formação 

dos indivíduos, e consequentemente sua negociação de sentido com a sociedade, pensando essa 

socialização, atualmente, entrecortada pelas trocas virtuais, a fim de entender a contribuição da 

hipersegmentação dos conteúdos e interesses para o fortalecimento  de coletivos e 

empoderamento LGBT. 

Nossa intenção com a explanação de conceitos que cercam a temática é que a partir 

disso, possamos entender melhor as novas possibilidades oferecidas pela cibercultura e como 
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elas podem ser  usadas para favorecer, facilitar ou viabilizar o empoderamento de minorias.  

A cibercultura potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural, o 

saber, o compartilhamento, a distribuição, a cooperação, a apropriação dos 

bens simbólicos (...) se constitui por intercruzamentos e mútuas influências. 

(LEMOS, 2005, p. 11)  

Parte importante deste trabalho é a pesquisa bibliográfica e o levantamento de 

conceitos. Por isso, no primeiro capítulo, nos dedicamos a fundamentar estes conceitos. 

Começamos definindo o que estamos falando quando pensamos em empoderamento a partir 

das representações de mulheres lésbicas e bissexuais no Youtube. Uma vez que 

“empoderamento” se tornou uma palavra desgastada nos últimos anos. Em sites de busca, ao 

pesquisar o termo, encontramos inúmeros resultados de conteúdo ligados ao empoderamento 

feminino, o que se deve a maior abertura da agenda midiática, nos últimos anos, para assuntos 

como violência contra mulher e feminismo. Mas o termo, usado no discurso de vários grupos 

de minorias, como podemos ver, tem se popularizado no Brasil explicitando a práxis reflexiva 

de Paulo Freire, quando propõe, em Medo e Ousadia, que a palavra significa a capacidade do 

indivíduo de realizar as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer por si mesmo. 

“Empoderamento pode ser visto como a noção freireana da conquista da liberdade pelas pessoas 

que têm estado subordinadas a uma posição de dependência econômica ou física ou de qualquer 

outra natureza” (Valoura, 2017, p.3)  

Freire entende que empoderar está ligado a promover conscientização, a fim de que a 

pessoa ou grupo tenha instrumentos necessários para, como cidadão, reivindicar direitos e 

políticas públicas específicas. Assim, percebe-se que o poder de decisão vem a partir do 

conhecimento, que é essencial para a negociação de sentidos dentro da hegemonia.  

Neste caminho de reflexão, usaremos empoderamento na perspectiva de Joice Berth 

(2019), não como algo que é dado a alguém, mas sim como o processo em que pessoas e 

consequentemente comunidades se empoderam de si mesmas de diversas maneiras simbólicas, 
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culturais, materiais e de cidadania, para então conquistar direitos civis. “Assim como a tomada 

de consciência não se dá nos homens isolados, mas enquanto travam entre si e o mundo relações 

de transformação, assim também somente aí pode a conscientização instaurar-se” (FREIRE, 

1983, p. 52). Para o autor, essa é a grande importância do empoderamento: seu potencial de 

criar cidadãos críticos que possam ser agentes de transformação social. A conscientização 

coletiva ou o exercício de fato do ‘poder’ é conquistado coletivamente. 

Falaremos sobre a importância da troca de vivências, visibilidade, expressão e 

divulgação de informações para o desenvolvimento do empoderamento da comunidade 

LGBTQIA+. Para prosseguirmos nesta pesquisa é necessário lembrar que a observação humana 

desta pesquisa se dá em um curto espaço de tempo, onde os produtores de conteúdo, enquanto 

indivíduos sociais, estão em constante mudanças. Afirmações feitas hoje com base no atual 

cenário e sobre determinados produtores de conteúdo no YouTube podem ficar defasadas em 

um período curto de tempo, uma vez que a emergência digital acelera os processos de formação 

e construção reflexiva.  

Sentido este que está implícito e às vezes explícito em outras obras que referenciam 

este trabalho como “Irmã Outsider” de Lorde (2020), e “E eu não sou uma mulher?”, de hooks, 

2020). Estas autoras nos fundamentam com conceitos que nos permitem realizar nossa análise. 

A escolha dessas produções do feminismo negro, cujo as obras originais datam da década de 

1980, respectivamente 1984 e 1981, se deu a fim de resgatar uma base teórica antirracista neste 

trabalho, além de deixar claro que nossa perspectiva de pesquisa segue neste mesmo caminho. 

Pensaremos interseccionalidades e diferenças como potenciais empoderadores, e encontramos 

nessas obras a fundamentação teórica necessária. Por isso, optamos por não usar a perspecitiva 

feminista branca, que por tantas vezes falou de suas vivências e reinvindicações como se fosse 

uma categoria universal de “mulher”, deixando de lado a perspectiva negra e lésbica.   
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É a raça dominante que se reserva o luxo de dispensar a identidade racial, 

enquanto a raça oprimida é diariamente lembrada de sua identidade racial. É 

a raça dominante que consegue fazer de sua experiência representativa. Nos 

Estados Unidos, a ideologia racista branca sempre permitiu que mulheres 

brancas assumissem que a palavra mulher é sinônimo de “mulher branca”, 

porque as mulheres de outras raças são sempre consideradas as OUTRAS, 

seres desumanizados que não cabem sob o título “mulher. (hooks, 2020) 

hooks e Lorde discutiam sobre a importância de um pensamento interseccional ainda 

antes desse termo ser cunhado e formalizado academicamente por Patrícia Hill Collins, 2019. 

Mas foi a leitura de Carla Akotirene (2019) que nos embasou o pensamento sobre 

interseccionalidade, e nos possibilitou fazer uma discussão teórica sobre identidade e diferença. 

“Como mulheres, fomos ensinadas a ignorar nossas diferenças, ou a vê-las como causas de 

desunião e desconfiança, em vez de encará-las como potenciais de mudanças.” (LORDE, 2020).  

O pensamento dessas autoras, junto ao de Paulo Freire e Tomaz Tadeu da Silva sobre 

identidade e diferença7, nos permitiu produzir este primeiro capítulo com a conceitualização de 

empoderamento, representação, visibilidade, identidade e diferença. Nele, diferenciamos 

representação e representatividade e evidenciamos a importância da visibilidade de 

representações outsiders para o empoderamento de minorias. 

O segundo capítulo é dedicado a nos ambientar na inserção do objeto. Em um 

primeiro momento, nossa intenção com este capítulo era fazer uma análise desse espaço de 

comunicação e suas limitações técnicas e sociais. No senso comum, entende-se que a 

popularização dos sites de redes sociais possibilitou que todos possam falar. Existe essa falsa 

sensação coletiva de igualdade, de que haveria hoje uma comunicação democrática, em que 

todos têm as mesmas oportunidades de fala. Mas quem é ouvido? E por quem? Que estruturas 

sociais mediam as comunicações (também) nesse espaço? O mito da comunicação democrática 

na internet, especificamente no YouTube, sustenta um discurso meritocrático e espelha as 

 
7 É possível ver ainda HALL, 2006 para reflexão sobre o tema 
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opressões cotidianas do nosso sistema social. A ideia de que a internet possibilitou que todos 

possam se expressar através de um meio de comunicação potencialmente de massa, muitas 

vezes se confunde com democratização.  

E para fazermos esta análise, optamos por realizar um levantamento completo dos 

canais LGBTQIA+ no YouTube8. Em 2019, quando começamos nossa pesquisa, sentimos a 

necessidade de nos ambientar sobre o universo LGBTQIA+ dentro da plataforma. Com a busca 

de palavras-chave na guia de pesquisa do site encontramos criadores de conteúdo LGBTQIA+ 

dos mais diversos territórios geográficos. É importante ressaltar que não buscamos canais que 

falam sobre diversidade sexual e de gênero, e sim produtores de conteúdo que fazem parte da 

sigla. Isto é, ainda que o conteúdo fosse jogos, culinária ou qualquer outra aleatoriedade, se o 

produtor fosse uma pessoa LGBTQIA+ e houvesse como identificar isso através dos títulos dos 

vídeos ele também seria listado em nosso levantamento.  

Nesta lista identificamos o nome do canal, a sigla a qual o representante se insere 

pertencente, o número de visualizações e o número de inscritos de seu canal. A hierarquia da 

ordem de aparecimento na listagem foi feita por número de visualizações, do maior para o 

menor. Assim, pudemos identificar quais canais foram mais reproduzidos, acessados e vistos. 

Com isso, identificamos que padrões hegemônicos e estereótipos eram características dos 

primeiros nomes que apareciam no topo da lista, e assim pudemos começar nossa reflexão sobre 

representações contra heteronormativas como contra-hegemônicas, além de refletir sobre a 

presença de outras estruturas hegemônicas dentro do meio. 

Neste capítulo também fazemos nossa defesa de que o Youtube pode ser um espaço 

para midiatizar e amplificar representações contra-hegemônicas, usando o conceito de 

Raymond Williams (2005), a medida que entendemos a heteronormatividade como hegemonia. 

 
8 levantamento de canais LGBT+ ago 2019 - visualizações.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1rJn2Vzrm0b1DUwdt0KWqSAt6nU7ggOwg/view?usp=sharing
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E que nesse espaço existem mulheres fazendo o que chamamos de midiativismo de 

representação. Existir, comunicar suas vivências e falar sobre pautas LGBTI+ naquele espaço 

são maneiras de produzir ativismo e midiativismo, a partir da representação e identificação de 

e com milhares de pessoas. “(...) é necessário compartilhar e espalhar também as palavras que 

nos são significativas. Mas o mais importante para todas nós é ensinarmos a partir da vivência.” 

(LORDE, 2020) 

Observamos a partir das reflexões de Braighi (2018), o que Alice Mattoni (2013) em 

suas definições de “tipos de ativismo” descreve como o exato tipo de ativismo que trabalhamos 

em nossa análise. A autora define “activism in media” quando usa-se as tecnologias de 

informação para criar conteúdos que promovam mudanças. Servem como divulgação de 

discursos antes silenciados pela grande mídia, as mudanças de representação mencionadas por 

Braighi (2018). Para nós, isso é um ativismo de representação. A existência midiatizada de 

corpos e histórias não heteronormativas fazem parte de um processo de resistência, 

identificação, troca e empoderamento dessa minoria.  

Com isso, fazemos  uma explanação sobre as possibilidades e limitações da ferramenta 

a medida em que está inserida na hegemonia e na lógica social estruturante, e por isso espelha 

desigualdades sociais, bem como são controladas por grandes empresas que têm seus interesses 

mercadológicos no funcionamento e no controle das funções oferecidas.  

Observando esse levantamento que aponta, além dos números de inscritos e 

visualizações, o gênero e a sigla que cada canal representa, analisaremos o YouTube como 

espaço para produção de conteúdo alternativo. Partindo do entendimento de que a fuga à 

heteronormatividade é um posicionamento contra-hegemônico, buscaremos refletir sobre 

hegemonia na cultura digital, visto que o fazer da comunicação digital também está inserido na 

cotidianidade e na estrutura social vigente. Ou seja, ainda que os produtores de conteúdo se 
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posicionem de maneira contra-hegemônica no combate à heteronormatividade com suas 

expressões, as raízes históricas patriarcais, racistas e classistas (cisheteropatriarcado) também 

estão presentes e são refletidas nesse espaço. O que nos leva a pensar na importância de um 

discurso interseccional para o empoderamento social de minorias. O levantamento de canais 

LGBTI+ no Youtube nos permite ter uma visão menos romântica das possibilidades online, 

entendendo o processo de negociação cotidiano para mudanças de paradigmas sociais. 

O nosso objetivo com este levantamento inicial foi o de ambientar a representação 

LGBTQIA+ (especialmente de mulheres lésbicas e bissexuais) no Youtube, entendendo suas 

estruturas e limitações. Depois deste levantamento, da nossa discussão de conceitos e da 

observação sobre a produção contra-hegemônica, buscamos explorar a temática através da visão 

dessas produtoras de conteúdo. 

Nos fundamentamos conceitualmente e nos ambientamos no espaço comunicacional, 

que essas narrativas estão inseridas, para chegarmos a entrevista em profundidade sobre a 

produção de conteúdo com entendimento mais amplo do ambiente em que está inserida esta 

produção. O tema que escolhemos abordar é, de fato, difícil de ser medido com as réguas 

acadêmicas e de pesquisa, por isso, optamos por dedicar o último capítulo para ouvir a 

percepção de uma produtora de conteúdo selecionada sobre o seu fazer.  

Entendemos que a entrevista com apenas uma youtuber não é representativa, e não 

necessariamente traz uma conclusão sobre o universo LGBTQIA+ no Youtube. Ainda assim, 

escolhemos realizar a entrevista em profundidade, ao invés de realizar um questionário com 

algumas produtoras, por acreditamos que nossos questionamentos devem ser discutidos em 

profundidade. Qual a intenção na exposição das vivências? Há um objetivo ativista nessa 

produção? Como esta produtora sente que seu discurso repercute, a partir do feedback das 

pessoas que as acompanham? Como é a relação das marcas com o movimento LGBTQIA+? Se 
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existe e como se sente quanto ao racismo e a gordofobia dentro do movimento LGBTQIA+ ou 

das próprias ferramentas de divulgação? Acreditamos que para além de analisar os conteúdos 

será de extrema contribuição para o campo ouvirmos essa produtora sobre sua experiência como 

tal e interações com as pessoas que acompanham o desenvolvimento de seu canal. 

A escolha de nossa produtora de conteúdo, Luci Gonçalves, foi feita empiricamente, 

mas também a partir do levantamento incial de Canais LGBTI+ no Youtube. Sendo este um 

levantamento nos esclarece muito sobre a plataforma e nos apresenta indicadores interessantes 

para a análise. Com ele, soubemos que “P. Landucci”, “Pietra Pinho” e “Louie Ponto” são, nesta 

ordem, os canais de mulheres lésbicas com o maior número de inscritos na plataforma. 

Destacamos que, curiosamente, e não coincidentemente, todos canais são de mulheres brancas.  

 Luci Gonçalves é a sexta mulher bissexual a aparecer nessa lista organizada por 

número de inscritos, mas é a primeira mulher negra a aparecer em nosso levantamento inicial. 

Periférica, gorda, negra e bissexual, Luci fala muito mais sobre suas vivências, o que em nossas 

análises têm um forte potencial para o empoderamento de outras mulheres no contexto 

brasileiro. Observamos a não participação da produtora em “eventos” online importantes para 

comunidade LGBTQIA+, como a “Parada São Paulo online”, e vimos a mesma realizar críticas 

sobre esse período do mês do Orgulho LGBTQIA+ Por isso, acreditamos que a entrevista terá 

rico valor para futuras discussões e pesquisas na área.   

Nossa hipótese é de que a cibercultura possibilitou a amplificação e divulgação de 

narrativas e representações contra-hegemônicas, ao menos contra a heteronormatividade. Um 

espaço importante no processo de identificação e empoderamento de pessoas LGBTQIA+. Mas 

é preciso estarmos atentos às intersecções e estruturas hegemônicas que permeiam este 

processo. Não é uma questão de hierarquizar opressões, mas manter à vista uma perspectiva 

interseccional, afinal, “sem comunidade não há libertação, apenas o mais vulnerável e 
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temporário armistício entre uma mulher e sua opressão." (LORDE, 2020) 

Para concluir, é importante reiterar que este trabalho é fruto de um estudo iniciado na 

graduação em 2017. Nesse primeiro contato com a pesquisa no universo LGBTQIA+ no 

YouTube, a análise se deu de maneira mais superficial e específica ao “Canal das Bee”, dedicado 

a falar sobre diversidade e contemplar todas as letras da sigla. No atual trabalho recortamos 

nosso objeto com intuito de nos aprofundarmos no tema, e buscamos pensar esse ambiente a 

partir das produtoras desses conteúdos. Tendo em vista, ainda, um objetivo futuro de produzir 

uma pesquisa com os receptores ou consumidores de conteúdo LGBTQIA+. O objetivo aqui é 

explorar cientificamente um campo empiricamente notado como potencializador de mudanças 

sociais através de representações que impulsionam o empoderamento individual, e 

consequentemente negociam com o cotidiano. 

Assim como escrevemos toda essa dissertação com o pensamento feminista negro 

como base fundamental, pedimos que leiam este trabalho com isso em mente: 

O racismo e a homofobia são condições reais de todas as nossas vidas aqui e 

agora. Rogo a cada uma de nós aqui que mergulhe naquele lugar profundo de 

conhecimento que há dentro de si e chegue até o terror e a aversão a qualquer 

diferença que ali habite. Veja que rosto têm. Só aí o pessoal, como algo 

político pode começar a iluminar todas as nossas escolhas. (LORDE, 2020)  
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1-REPRESENTAÇÕES E INTERSECCIONALIDADE: AS DIFERENÇAS COMO 

POTENCIAIS DE EMPODERAMENTO  

Para iniciarmos nossa dissertação, escolhemos fundamentar os conceitos que usamos 

e cruzamos para desenvolver a nossa hipótese e análise. Assim, buscamos falar nesta parte do 

trabalho sobre termos como empoderamento e interseccionalidade em suas definições originais. 

Pensamos a construção de identidade na pós-modernidade, e diferenças ou outsiders, como 

potenciais meios de impulsionamento de mudanças. É através de uma sociedade inserida na 

cibercultura que é possível pensarmos como representações de vivências e corpos, que vão 

contra a hegemonia heteronormativa, como combatentes à imagens de controle. 

1.1 Sobre o que entendemos como empoderamento  

Segundo o dicionário Aurélio Online, empoderamento é o “ato ou efeito de empoderar 

ou empoderar-se” e empoderar significa “dar ou adquirir poder ou mais poder”. A palavra é um 

neologismo e equivale ao termo em inglês empowerment. No Brasil, o termo foi usado pela 

primeira vez na obra de Paulo Freire, com significado um pouco diferente do termo em inglês, 

que surgiu na reforma protestante, iniciada por Martin Lutero, que traduziu a bíblia para 

empoderar os fiéis mais pobres a conquistar o perdão por seus pecados sem ter que pagar por 

isso na Igreja Católica. Percebe-se que o termo vai muito além da definição simplista do 

dicionário.  

Na obra de Freire, a palavra empoderamento significa a capacidade do indivíduo de 

realizar as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer por si mesmo. “Empoderamento 

pode ser visto como a noção freireana da conquista de liberdade pelas pessoas que têm estado 

subordinadas a uma posição de dependência econômica ou física ou de qualquer outra 

natureza.” (VALOURA, 2017, p. 29).  
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O que importa, nesse caso, é que percebemos o uso múltiplo dessa palavra e usaremos 

as ideias de Paulo Freire para conceituá-la nesse trabalho. O autor explica que empoderar está 

ligado a promover conscientização, a fim de que a pessoa ou grupo tenha instrumentos 

necessários para reivindicar direitos como cidadão e políticas públicas específicas. Assim, 

percebe que o poder de decisão vem a partir do conhecimento. Ou seja, usaremos 

empoderamento não como algo que é dado a alguém, mas sim como o processo em que pessoas 

e consequentemente comunidades se empoderam de si mesmas, de diversas maneiras 

simbólicas, culturais, materiais e de cidadania, para então conquistar direitos civis e justiça 

social. 

No nível individual, empoderamento refere-se à habilidade das pessoas de 

ganharem conhecimento e controle sobre forças pessoais, para agir na direção 

de melhoria de sua situação de vida. Diz respeito ao aumento da capacidade 

de os indivíduos se sentirem influentes nos processos que determinam suas 

vidas. (BARQUERO, 2012, p. 176) 

Paulo Freire alerta para característica individualista do termo, e grifa a importância da 

liberdade social para que o empoderamento, mesmo sendo um processo individual, possa 

contribuir para o desenvolvimento do coletivo, para que esse poder seja de fato exercido. 

Freire não nega a importância de se partir da noção de empoderamento, 

colocando-a como absolutamente necessária para o processo de transformação 

social. Ou seja, não basta ao oprimido saber-se oprimido. A conscientização 

exige um engajamento que deve inseri-lo em um processo de transformação 

da realidade. (ROMANIN, 2014. p. 93) 

Dito isso, podemos exemplificar: o conhecimento do fato de que sua sexualidade, no 

caso de homossexuais, é melhor aceita em outros países, ou tomar ciência de histórias que se 

parecem com as vividas por ele geram, individualmente, maior segurança para se afirmar e 

posteriormente se impor socialmente. O empoderamento pessoal dessa pessoa através da 

conscientização por si só pode não gerar impacto social, mas a sensação de coletivo e a 

liberdade para organizar-se e passar esse conhecimento para que outras pessoas possam ser 
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conscientizadas gera, em cadeia, um empoderamento coletivo. E é a partir disso que pode haver 

de fato mudanças sociais. “Assim como a tomada de consciência não se dá nos homens isolados, 

mas enquanto travam entre si e o mundo relações de transformação, assim também somente aí 

pode a conscientização instaurar-se” (FREIRE, 1983, p. 52) 

Como explicamos na introdução, para o autor, essa é a grande importância do 

empoderamento: seu potencial de criar cidadãos críticos que possam ser agentes de 

transformação social. A conscientização coletiva ou exercício de fato do ‘poder’ é conquistada 

coletivamente. 

Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento 

não é um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente 

para ajudar os outros a se libertarem através da transformação global da 

sociedade, então você só está exercitando uma atitude individualista no 

sentido do empowerment ou da liberdade. (...). (FREIRE & SHOR, 1986, p. 

71). 

“Empoderamento” é um termo que vem sendo muito utilizado nos últimos anos. E 

acordo com o Google Trends, a busca pelo termo se mostra contínua nos úlimos 5 anos.  

Figura 1 - Pesquisa pelo termo Empoderamento nos últimos 5 anos 

 

Fonte: 1 - Google Trends 
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Sem muito esforço, é possível perceber que “empoderamento” tem ganhado 

significados associados à publicidade e lógica mercadológica. “Seja uma mulher empoderada, 

use o shampoo X e deixe seus cachos livres” ou “Empodere-se! Seja revendedora da marca X 

e ganhe liberdade financeira”. Entendemos a importância tanto da beleza e autoestima quanto 

da independência financeira para minorias na sociedade em que vivemos. Mas, se repetidas 

vezes associamos o termo somente a esses aspectos, contribuímos para a sua apropriação em 

mais um dos ajustes do sistema capitalista às demandas sociais. Por isso, nos posicionamos a 

pensar no "empoderamento" fundamentado nas obras de Paulo Freire (1983, 1986). 

O autor entende que empoderar está ligado a promover conscientização, a fim de que 

a pessoa ou grupo tenha instrumentos necessários para reivindicar direitos como cidadão e 

políticas públicas específicas. Assim, percebe-se que o poder de decisão vem a partir do 

conhecimento, que é essencial para a negociação de sentidos dentro da hegemonia. Ou seja, 

usaremos empoderamento na perspectiva, que também é defendida por Joice Berth (2019), não 

como algo que é dado a alguém, mas sim como o processo em que pessoas, e consequentemente, 

as comunidades se empoderam de si mesmas de diversas maneiras simbólicas, culturais, 

materiais e de cidadania, para então conquistar direitos civis. 

“Assim como a tomada de consciência não se dá nos homens isolados, mas enquanto 

travam entre si e o mundo relações de transformação, assim também somente aí pode a 

conscientização instaurar-se” (FREIRE, 1983, p. 52), ou seja, o empoderamento vem também 

a partir do momento que o homossexual reconhece as situações de injustiças sociais que passa 

e pode através da troca com o outro reconhecer-se dentro de um coletivo.  

A partir disso, como sujeito e como coletivo pode argumentar e lutar contra injustiças 

sociais, nesse caso, a homofobia. É nesse sentido que usaremos o termo. Falaremos sobre a 

importância da troca de vivências, visibilidade e divulgação de informações para 
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empoderamento da comunidade LGBT e combate à homofobia – “(...) a homofobia caracteriza 

o ódio e o resultante desprezo pelos homossexuais que alguns indivíduos sentem. Para muitas 

pessoas é fruto do medo de elas próprias serem homossexuais ou de que os outros pensem que 

o são.” (COTTA 2009, p. 31). Essa fobia se dá, entre outras coisas, pelo preconceito a partir do 

não conhecimento, ou conhecimento de estereótipos negativos propagados. 

É principalmente contra a homofobia que se pautam as demandas LGBTQIA+. Audre 

Lorde (2020), define homofobia como “ a crença da superioridade inerente a uma padrão de 

amor, o que implicaria seu direito à dominancia”. E é por causa desse “direito” que homens e 

mulheres cisgênero são perseguidos no trabalho, violentados em espaços públicos, mortos, 

abandonados pelas famílias entre outras formas de representação desse preconceito. O termo é 

comumente usado também para falar sobre transfobia – que são atitudes ou sentimentos 

negativos em relação às pessoas travestis, transexuais e transgêneros, e é importante 

entendermos essas diferenças, mesmo que na verdade essa explicação tenha intenção de nos 

unir, e não nos separar.  

Daniel Borrillo (2019, p. 19) entende que “(...) a homossexualidade torna-se 

insuportável quando reivindica publicamente sua equivalência a heterossexualidade. A 

homofobia é o medo que essa equivalência seja reconhecida.” Ou seja, a negociação de poder 

é feita pelo questionamento da heteronormatividade, visando reconhecer a equivalência entre 

as sexualidades, e essa negociação não tem sido amigável. As narrativas estereotipadas e as 

notícias de violência são, basicamente, as únicas representações de pessoas LGBTQIA+ na 

mídia tradicional nos últimos anos, um histórico que cultiva o  medo e o silêncio. 

Fizemos questão de separar uma parte importante deste trabalho para o reforço do 

significado do termo “empoderamento”, a fim de contribuirmos, de alguma maneira, com o não 

esvaziamento de seu conceito coletivo, além de não para não causarmos uma confusão 
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conceitual aos leitores, visto que a palavra está sendo repetidamente usada de forma vazia ou 

capitalizada. E ao chegarmos na parte da pesquisa bibliográfica em que buscávamos autoras 

para nos embasar com perspectivas feministas, especificamente autoras do feminismo negro, 

escolhido para cunhar esse trabalho, tivemos a grata surpresa de encontrarmos muito do que 

queríamos afirmar também com essa palavra.  

Já tínhamos conhecimento sobre a obra de Joice Berth (201), mas ao ler Audre Lord 

(2020), bell hooks (2020), Angela Davis e Patricia Hill Collins (2019) em busca de 

interseccionalidade e do histórico do movimento feminista tivemos a certeza de que a escolha 

de estabelecer nossa base teórica em mulheres pesquisadoras negras, foi a escolha certa para 

embasarmos o que buscamos problematizar.  

Como Paulo Freire mostra tão bem em Pedagogia do Oprimido, o real objetivo 

da transformação revolucionária não pode nunca ser apenas as situações 

opressivas das quais buscamos nos libertar, mas sim aquele fragmento do 

opressor que está profundamente arraigado em cada um de nós, e que conhece 

apenas as táticas do opressor, as relações do opressor.” (LORDE, 2020)  

Toda obra de Audre e das outras autoras citadas anteriormente deixam muito visível a 

preocupação em evitar que a causa deixe de ser coletiva para ser individual. Apesar de 

“apontarem” as diferenças e exclusões dentro dos próprios movimentos sociais, como a não 

representação de questionamentos de mulheres negras no movimento feminista liberacionista, 

ou o machismo dentro do movimento anti-racista, essas autoras grifam essa diferença por 

inclusão e não por fragmentação. Collins (2019) também aponta para uma questão necessária 

antes de começarmos nossa discussão, que conversa com a diferenciação (e não separação) feita 

por Paulo Freire quando falamos de empoderamento individual e social. Quando a autora fala 

de autodefinição, entende que essa tomada de consciência, ainda que individual, é importante 

em prol de um empoderamento e da consciência coletiva, “uma consciência transformadora 

encoraja as pessoas a mudar condições de sua vida” (COLLINS, 2019). E acreditamos ser nesse 
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ponto de “empoderamento” que as representações de identidades e sexualidades diversas 

online, em específico no Youtube neste trabalho, atuam.  

Essas definições e mais diálogos entre empoderamento, interseccionalidade e 

representação serão desenvolvidos mais à frente. Mas achamos importante frisar que apesar de 

termos como leitura base para embasamos “empoderamento” a obra do brasileiro Paulo Freire, 

encontramos na leitura dessas autoras o fortalecimento das ideias e diálogos necessários para 

desenvolvermos o nossa dissertação.  

1.2 Representação e visibilidade 

“(...) podemos ficar caladas, a salvo em nossos cantos, de bico 

fechado, e ainda assim nosso medo não será menor.” (LORDE, 2020) 

Esse subcapítulo, além de apresentar teoricamente os termos “representação” e 

“visibilidade”a fim de darmos seguimento ao nosso raciocínio, também é uma justificativa. 

Aqui justificamos algumas escolhas de bibliografia tal qual de “objeto”.  Quando iniciamos a 

pesquisa sobre o que a princípio acreditávamos ser o “movimento LGBTQIA+” no Youtube, 

não imaginávamos os desdobramentos que esse levantamento bibliográfico e análise iriam nos 

proporcionar.  

Entendemos aos poucos que na verdade estávamos de frente com representações, e que 

não estávamos falando sobre representatividade. Este segundo termo tem significado de 

representação de causas ou articulações políticas. Algo é representativo quando representa um 

grupo. Ou seja, seria representativo falar de mulheres na política, por exemplo. Elas estão ali 

em nome de uma causa. Nosso objeto não é, necessariamente, um objeto político, articulado 

como tal, e não temos intenção de analisar a representatividade das narrativas para o movimento 

LGBTIA+. Queremos observar e discutir sobre a possibilidade de midiatização de 

representações alternativas que funcionam politicamente quando desafiam a hegemonia 
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hteronormativa imposta.  

Segundo Tomaz Tadeu Silva (2000), para a teoria contemporânea, a identidade e a 

diferença estão estreitamente associadas a sistemas de representação. O autor apresenta o 

conceito e sua multiplicidade de significados na história da filosofia ocidental. “(...) a 

representação tem-se apresentado em suas duas dimensões - a representação externa, por meio 

de sistema de signos como a pintura, por exemplo, ou a própria linguagem; e a representação 

interna, ou mental – a representação do “real” na consciência.". O autor segue sua reflexão 

sobre ser por meio da representação que as identidades e diferenças se ligam a sistemas de 

poder. Para ele, “quem tem poder de representar, tem o poder de definir e determinar a 

identidade.” Por isso, é central discutirmos representação para pensarmos movimentos sociais 

identitários. Ele destaca que a eficácia produtiva dos enunciados performativos ligados à 

identidade depende de sua incessante repetição. Ou seja, sobre a força da repetição linguística 

no processo de produção de identidade, e exemplifica:  

(...) quando utilizamos a palavra negrão para nos referir a uma pessoa negra 

do sexo masculino, não estamos estamos simplesmente fazendo uma descrição 

sobre a cor de uma pessoa. Estamos, na verdade, inserindo-nos em um sistema 

linguístico mais amplo que contribui para reforçar a negatividade atribuída à 

identidade negra. (SILVA, 2000)  

Nesse caminho, resgata a produção de Judith Butler (1999), onde ela escreve que a 

mesma repetibilidade que garante a eficácia dos atos performativos que reforçam as identidades 

existentes pode significar também a possível interrupção das identidades hegemônicas. Ou seja, 

a mesma força que há na representação para sustentar identidades hegemônicas, como a hétero,  

existe em representações alternativas para confrontá-las. É com esse pensamento que 

acreditamos no potencial das expressões de mulheres lésbicas e bissexuais no YouTube.   

“A transformação do silêncio em linguagem e em ação é um ato de revelação 

individual, algo que parece sempre estar carregado de perigo.” (LORDE, 2020). É partindo 
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desse entendimento que iniciamos nossa argumentação sobre a importância de falar de 

representações não heteronormativas para o empoderamento de pessoas LGBTQIA+. A autora 

falava sobre a luta feminista negra, mas tomamos a liberdade de expandir a reflexão para o 

movimento LGBTQIA+, no que tange a inferiorização de mulheres lésbicas e bissexuais pelo 

movimento.  

Refletir sobre a comunicação no Youtube, traçada sob o viéis de uma perspectiva 

pessoal nos permite perceber que “(...)o mais importante para todos nós é ensinarmos a partir 

da vivência, de falarmos as verdades nas quais acreditamos e às quais conhecemos (...) somente 

assim poderemos sobreviver, participando de um processo de vida contínuo e criativo, que é o 

crescimento” (LORDE, 2020). 

A importância, necessidade e urgência das falas e existências de mulheres lésbicas, 

bissexuais, negras e periféricas no Youtube não está naquilo que falam. Não é sobre estarem 

certas ou erradas, se posicionarem ou não politicamente, falarem ou não sobre os movimentos 

sociais. Aqui podemos chamar de “existência amplificada” a vivência digital dessas mulheres 

durante tantos anos silenciadas e apagadas dos meios tradicionais de comunicação, assim 

justificamos nosso tema. 

Porque optamos por uma bibliografia negra para nos embasar? A pergunta que 

devolvemos é “porque não?”. Ao falarmos de invisibilidade, nos deparamos com a história do 

movimento feminista que por muitos anos tratou “mulheres” como “ mulheres brancas”. O 

privilégio de falar de si e de suas vivências como se elas fossem universais é específicas 

daquelas que estão em lugares de privilégio e podem “apenas” contestar seu lugar de poder. 

Para mulheres negras e não héteros, esse lugar não existe a ser contestado.  

A força que permite com que autoras feministas brancas não façam qualquer 

referência à identidade racial em seus livros sobre “mulheres”, que são, na 

verdade, sobre mulheres brancas, é a mesma que forçaria qualquer autor que 

fosse escrever exclusivamente sobre mulheres negras a se referir, 
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explicitamente, à identidade racial delas. (HOOKS, 2020)  

Por isso, “que não nos escondamos por detrás das farsas de separação que nos foram 

impostas e que frequentemente aceitamos como se fossem nossas” (LORDE, 2020). A autora 

dá o exemplo de que frequentemente ouvia professoras dizendo que não poderiam lecionar 

sobre literatura feita por mulheres negras com a justificativa de ser uma experiência distante e 

diferente das delas. No entanto, passam anos ensinando Platão, Shakespeare e Proust sem nunca 

ter chegado perto da vivência e da realidade representadas por eles.  

É uma armadilha cogitarmos não sermos capazes ou autorizadas a falar e pensar na 

perpctiva do feminismo negro. Essa divisão, inclusive, não aparece nas obras lidas para este 

trabalho, pelo contrário. A interseccionalidade, que será abordada enquanto conceito logo mais, 

é exatamente a urgência e importância de não tratarmos as diferenças como o outro e sim como 

parte.  

1.3 Identidade e diferença: a importância da visibilidade do “outsider” 

“É de uma arrogância particularmente acadêmica iniciar qualquer 

discussão sobre teoria feminista sem examinar nossas muitas 

diferenças , sem uma contribuição significativa de mulheres pobres, 

negras e de terceiro mundo.” (LORDE, 2020) 

É necessário que, ao observarmos a falta, pensemos, então, em seu preenchimento, ou 

em possibilidades. Uma vez que as representações midiáticas tradicionais são quase que 

unanimemente heterossexuais, a normatividade hétero é sustentada. A visibilidade lésbica 

quebra com a naturalização heteronormativa e apresenta outra representação de mulher e de 

sexualidade. Tal exposição, muitas vezes cercada de problemáticas e intolerância, é 

fundamental para que a diferença seja vista e enfrentada. Enfrentada não com conotação e 

combate, mas sim na perspectiva de ser vista, posta em pauta, existir no meio social, e não mais 

invisibilizada como se não existisse ou fosse apenas uma minoria desviante. 
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É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam 

a sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem o poder de definir 

e determinar a identidade. É por isso que a representação ocupa um lugar tão 

central na teorização contemporânea sobre identidade e nos movimentos 

sociais ligados à identidade. Questionar a identidade e a diferença significa, 

nesse contexto, questionar os sistemas de representação que lhe dão suporte e 

sustentação. No centro da crítica da identidade e da diferença está uma crítica 

das suas formas de representação. Não é difícil perceber as implicações 

pedagógicas e curriculares dessas conexões entre identidade e representação. 

(SILVA, 2000) 

Uma vez que as narrativas hegemônicas são majoritariamente pronunciadas por 

homens e heterossexuais, mulheres lésbicas e bissexuais desafiam duplamente a norma 

hegemônica, quando não-homem e não-hétero. Suas existências e expressões nos espaços 

físicos e digitais rompem com a normalidade hétero que cotidianamente invisibiliza outras 

expressões de identidades de gênero e sexualidades. A possibilidade de que essas mulheres 

alcancem o grande público, ainda que nichado, tem enorme valor, visto a invisibilidade histórica 

da diversidade sexual, principalmente a feminina. É essa possibilidade de agrupamento e 

divulgação de narrativas que pretendemos destacar com esse trabalho. 

Em geral, consideramos a diferença como um produto derivado da identidade. 

Nesta perspectiva, a identidade é a referência, é o ponto original relativamente 

ao qual se define a diferença. Isto reflete a tendência a tomar aquilo que somos 

como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não 

somos. (SILVA, 2000) 

Na obra de Stuart Hall (2006), identidade na pós-modernidade: descentralizadas, 

deslocadas ou fragmentadas. “O próprio processo de identificação através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais tornou-se mais provisório, variável e problemático.” 

O autor destaca que “à medida que o sistema de significações e representações culturais se 

multiplicam somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis com as quais poderíamos nos identificar a cada uma delas – ao menos 

temporariamente". 
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A sociedade da modernidade tardia é caracterizada pela diferença (LACLAU, 19909 

apud HALL, 2006). A classe não é mais uma categoria mobilizadora, e talvez esteja em “jogar 

o jogo das identidades”10 no caminho de agrupamento e lutas por uma cultura que proporcione 

mais justiça social. Talvez as organizações de lutas sociais e políticas não estejam “jogando o 

jogo das identidades”, usando as palavras de Hall, mas o capitalismo com certeza está. Em uma 

era pós-moderna, onde a identidade cultural é flutuante e segmentada, como o mercado poderia 

saber o que produzir e vender? A multiplicidade de representações permitidas e viabilizadas 

pelo Youtube, e também por outras plataformas e redes sociais beneficiam a publicidade 

segmentada. Ou seja, o que vemos como diversidade é, na verdade, o que permite mapear 

consumidores e realizar uma publicidade direcionada.  

Por isso, é importante que não foquemos apenas nos benefícios dessa “diversidade” de 

representações e observemos atentamente outras formas de opressão e segregação nessa 

estrutura. “A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade absoluta numa 

sociedade centrada no lucro que precisa de outsiders ocupando o papel de pessoas descartáveis.” 

(LORDE, 2020). Nesse sentido, nos é caro o pensamento interseccional sobre a pesquisa, para 

que não nos percamos e que o acesso de algumas identidades ao sistema não nos satisfaça. “A 

interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade 

estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado11.” (AKOTIRENE, 2019, p.19). 

O conceito foi explorado por outras autoras como bell hooks e Audre Lorde – citadas 

anteriormente, mas mas foi em 1989 que Kimberlé Crenshaw fez uma análise interseccional em 

 
9 LACLAU, E. New Reflectjons on the Resolution of our Time. Londres: Verso, 1990 
10 Ibdem 
11“O patriarcado é um sistema político modelador da cultura e dominação masculina, especialmente contra 

mulheres. É reforçado pela religião e família nuclear que impõe papéis de gênero desde a infância baseados em 

identidades binárias, informadas pela noção de homem e mulher biológicos, sendo as pessoas cisgêneras aquelas 

não cabíveis, necessariamente, nas masculinidades e feminilidades duais hegemônicas.” (Nota da autora: 

AKOTIRENE,2019, p.118)  
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sua tese de doutorado, onde explicou o termo, afirmando que: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 

da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras (CRENSHAW, 1989 apud. RIBEIRO, 2018, p. 123). 

 “De acordo com Kimberlé Crenshaw12, a interseccionalidade é, simultaneamente, a 

maneira sensível de pensar a identidade e sua relação com poder" (AKOTIRENE,2019, p.118). 

A autora explica ainda que o termo não é exclusivo à mulheres negras, vista a necessidade de 

que mulheres não-negras pensem de modo articulado suas experiências identitárias. Além disso, 

transexuais, travestis e queers estão incorporados à perspectiva da autora.  

Por isso, foi tão importante a utilização dessa base teórica cunhada no feminismo 

negro. O pensamento complexo que aborda com clareza as opressões do cisheteropatriarcado e 

a visão de potência dentro das diferenças que clamam por ser incluídas e não separadas 

fundamentam a nossa reflexão sobre o que chamaremos mais à frente de “ativismo de 

representação”, que é possibilitado pela cibercultura, em especial nesta análise, pelo Youtube. 

E “(...) é imperativo aos ativismos, incluindo o teórico, conceber a existência duma matriz 

colonial moderna cujas relações de poder são imbricadas em múltiplas estruturas dinâmicas, 

sendo todas merecedoras de atenção política.” (AKOTIRENE,2019, p.19) 

1.4 Imagens de controle: uma disputa cotidiana e midiática sobre “ser”  

Para ela Patrícia Hill Collins (2019), quando pensamos a partir do sistema de opressão, 

os estereótipos deixam de ser representações para serem imagens de controle. Isso consegue 

 
12 CRENSHAW, K. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. Disponível em: <https://goo.gl/KfjTSp>. 

Acesso em: 15 set. 2017. 
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fazer com que algumas opressões sigam ocorrendo de forma naturalizada e contínua. Ou seja, 

representações hegemônicas de pessoas que fazem parte de minorias são pensadas e sustentadas 

para mantê-las em seus lugares de subordinação e opressão.  

São incontáveis as narrativas cinematográficas e teledramatúrgicas que representam 

mulheres bravas, desacreditadas no amor e questionadoras, ao encontrarem o amor-romântico 

e um homem, tornam-se gradualmente mais doces, por exemplo. Por trás dessa narrativa há a 

formação da imagem de controle da “mulher mal amada” e do argumento “ela é assim porque 

ainda não encontrou um homem de verdade para amar”. 

No Brasil, a primeira vez que um casal lésbico apareceu em telenovelas foram as 

personagens Leila (Silvia Pfeifer) e Rafaela (Christiane Torloni) em “Torre de Babel” que 

tiveram um relacionamento conturbado e, por pressão do público, acabaram morrendo 

tragicamente em um incêndio em um Shopping. As narrativas de sofrimento sobre mulheres 

que se relacionam com mulheres presentes nos noticiários em notícias de violência homofóbica 

e na ficção podem ser consideradas imagens de controle. Mulheres lésbicas e bissexuais não 

têm finais felizes. Collins13 escreve sobre a repetida representação da mulher negra como 

empregada no cinema, isso quando representada, e problematiza a representação dessas 

mulheres sempre como “mommies” (a servente fiel) ou como jezebel (hipersexualizada).  

É curioso, e nada coincidente, que a hipersexualização seja recorrente para outras 

opressões de mulheres. Tanto a mulher negra quanto a mulher lésbica podem ser representadas 

desde que atendam ao prazer masculino heterosexual. A nudez, o sexo entre mulheres e a 

negritude feminina podem existir desde que para benefício do homem. Nesse sentido, o 

imaginário social construído acerca da mulher não-hétero tem dois caminhos: a sexualização, 

ou a retratação da infelicidade. Mulheres lésbicas e principalmente mulheres bissexuais, quando 

 
13 Ibdem 
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não oferecem estéticamente e performam feminilidade são constantemente alvos de 

comentários sexistas, e quando apresentam resistência estática, como “masculinização” ou 

performance sofrem com a violência homofóbica.  

Não por acaso é fácil vermos narrativas de que “feminismo não é coisa de lésbica” ou 

“somos feministas, mas não odiamos os homens” em uma tentativa (normalmente de feministas 

liberais), de afastar a má imagem dessas mulheres da sua luta por igualdade de gênero. O medo 

de serem rotuladas e se afastarem da aceitação masculina as mantém distantes da 

interseccionalidade. O que é compreensível visto que a luta feminista liberal tem como objetivo 

reivindicar o seu lugar de poder ao lado do homem branco dentro do sistema capitalista.  

Não é nossa intenção manter o discurso de que não há representações LGBTIA+ nos 

meios tradicionais de comunicação. Pelo contrário, pessoas conservadoras já se manifestam 

contrariadas pela quantidade de temáticas sobre diversidade sexual e de gênero na televisão, 

ainda pouco significativa em relação a toda uma contrução de narrativa heteronormativa. A 

temática contra a homofobia surge em alguns programas de televisão como o “Encontro com 

Fátima Bernardes”, alguns comerciais e personagens homoafetivos começam a surgir com uma 

representação mais afastada dos antigos estereótipos, ainda que estes ainda permaneçam muito 

fortes na maioria das narrativas. Bem como é de se comemorar a contratação de atrizes 

transexuais para fazer papéis em telenovelas de horário nobre. Mas, ainda assim, as imagens de 

controle seguem fortes e bem sustentadas. Por isso, apesar de reconhecer a importância dessas 

representações na mídia hegemônica é necessário questionarmos com profundidade sobre as 

imagens de controle que elas ou sustentam ou podem estar formando.  

Usamos a comparação com a TV porque é inegável sua posição soberana entre os 

meios tradicionais de comunicação e seu poder hegemônico de se comunicar com o número 

mais significativo de pessoas. Com isso, nos questionamos sobre quais são as difilculdades e 
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limitações que essas pessoas LGBTQIA+, em especial mulheres lésbicas e bissexuais enfrentam 

ao desafiarem as imagens de controle sobre ser mulher, sobre ser lésbica, sobre ser negra, e 

tantas outras imagens que naquele espaço têm múltiplas representações.   

Essa fundamentação tem o objetivo de nos preparar para a discussão sobre o potencial 

das diversas representações no Youtube que vão contra imagens de controle e problematizam 

opressões estruturais. Entendemos as limitações da plataforma e sabemos de seus interesses 

capitalistas na veiculação “livre” de conteúdo. Mas esses espaços abrem pequenas brechas que 

atingem especialmente o empoderamento individual de indivíduos oprimidos ao se 

identificarem e entenderem como coletivo, sendo assim, essas brechas podem e devem ser 

exploradas.  
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2 - MIDIATIVISMO? REPRESENTAÇÕES LGBTQIA+ NO YOUTUBE 

Partindo da observável e notória cristalização da heterossexualidade e padrões 

cisgênero na mídia hegemônica, queremos expor aqui as características do sistema social que 

sustentam essa norma, marginalizando a diversidade sexual baseada em uma dominação 

patriarcal, racista e classista – ainda que seja redundante falar em racismo e classismo depois 

de falar de patriarcado, pois eles estão em sua base. Observamos que a cultura digital oferece 

um ambiente para produção de conteúdos alternativos a discursos hegemônicos, como a 

heteronormatividade. Porém, são perceptíveis as limitações deste espaço de comunicação, que 

também fazem parte de uma lógica do capital e por isso espelham outras estruturas 

hegemônicas, ainda que contra a heteronormatividade. 

2.1 Levantamento de canais LGBTQIA +: quais são as vozes mais amplificadas e o que 

podemos concluir com isso? 

Fizemos um levantamento dos canais com temáticas LGBTQIA+ no YouTube, 

organizados hierarquicamente em número de visualizações, com intuito de observar quais têm 

suas narrativas mais amplificadas (tendo como base o número de visualizações). Esse 

levantamento teve objetivo de termos em mãos um indicador mais concreto do que analisamos 

nesse corpus e sustentar nossa hipótese de que as estruturas hegemônicas são refletidas no 

digital. Compreendemos que as narrativas e a simples existência de discursos de pessoas 

LGBTIA+ nessa mídia são alternativas porque vão de encontro com uma das normas 

hegemônicas estabelecidas (hétero).  

Produzimos também uma breve descrição dos três canais com maior abrangência 

(visualizações) dessa lista, a partir da visualização de alguns vídeos. Escolhemos o como 

intervalo de tempo o período de 23 a 29 de junho de 2019, começando pelo dia da maior Parada 
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LGBTQIA + do Brasil, em São Paulo (domingo, 23 de junho) e passando pelo dia Internacional 

do Orgulho LGBTQIA + (28 de junho) para fazermos uma descrição dos canais e verificarmos 

as pautas abordadas neste recorte de tempo em que a pauta LGBTQIA+ estava em destaque em 

todo mundo. Nossa intenção com isso, era observar as narrativas desse procurando um 

engajamento com as pautas LGBTQIA+.  

 A data se justifica porque esta pesquisa começou em 2019, e com a pandemia, houve 

atraso na finalização do trabalho. Além disso, este foi o último ano em que a Parada LGBTQIA+ 

ocorreu presencialmente. Em 2020 e 2021, por causa da pandemia de Covid-19, a Associação 

da Parada LGBTQIA+ de São Paulo realizou uma parceria com a Dia Estúdio para produção 

da Parada no Youtube, onde produtores de conteúdo da plataforma apresentaram lives de mais 

de 8 horas. Nesse cenário, torna-se interessante participar e falar da causa LGBTQIA+ visando 

lucro. 

Assim, pudemos observar que esses discursos vão de encontro com a 

heterossexualidade compulsória promovida pela mídia tradicional, mas que há uma reprodução 

de predominância masculina e com observável recorte de classe, visto que seu fazer é também 

estruturado pelo sistema capitalista. Também foi notado um afastamento da discussão política 

de pautas no caso dos dois primeiros canais analisados. Fato que não temos objetivo atribuir 

juízo de valor.  

Não pretendemos com essa breve análise descartar a importância desses canais no 

YouTube como discurso contra a heteronormatividade, mas apontar que o cotidiano está 

intimamente atrelado ao capital e por isso suas ferramentas de comunicação acabam por refletir 

as desigualdades que o sistema produz. Assim, até as produções alternativas à hegemonia 

tradicional esbarram nas limitações do cotidiano capitalista e suas opressões. 

A heteronormatividade é a forma de organização social pautada pelo modelo 
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heterossexual que mantém acordo com os padrões de performatividade de gênero (BUTLER, 

1990) estabelecidos com o sexo biológico, na definição de Audre Lorde, é “a crença na 

superioridade inerente a um padrão de amor, o que implicaria seu direito a dominância.” 

(LORDE, 2020). Ou seja, pessoas que tem sexo biológico feminino performam o gênero como 

convém às normas sociais para que ela seja mulher hétero, e o mesmo com homens que tem 

sexo biológico masculino, estariam no topo da pirâmide de opressão nesse caso.  

A heteronormatividade é também uma presunção sobre a sexualidade das pessoas, 

tendo hétero-cis14 como norma e outras sexualidades e expressões de gênero como desviantes. 

Exemplo disso é que apenas os não heterossexuais precisam “se assumir”, já que está dado que 

o esperado (e desejado) é a heterossexualidade. Essa presunção é um tipo de preconceito social 

sustentado pela cotidianidade. Ou seja, algo que assimilamos de nosso ambiente e aplicamos 

espontaneamente em casos concretos através de mediações. Heller (1970) acredita que 

“Partimos do fato de que a vida cotidiana sustenta, em sua dimensão social, os preconceitos, 

bem como de que a base antropológica dessa produção é a particularidade individual, ao passo 

que o “tecido conjuntivo” emocional é a fé.” (HELLER, 1970. p. 50), e é nesse contexto que 

criamos uma sociedade em que a heterosexualidade é compulsória e a diversidade sexual e de 

gênero, desviante. 

Além disso, ela também é norma nas representações midiáticas, e apesar de ser 

associado à heterossexualidade, o termo carrega também outras normas pelas quais a sociedade 

está organizada. Assim, mesmo nas tentativas de transgressão, ela é o modelo. A monogamia e 

o casamento, por exemplo, são características heteronormativas difundidas como regra social 

mesmo em representações homoafetivas. Se tomarmos de exemplo as telenovelas brasileiras, 

que são grandes meios de produzir estereótipos, devido ao grande poder cultural que 

 
14 Pessoas cisgêneras e héteros.  
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apresentam, veremos narrativas heteronormativas como temática principal, mesmo aquelas que 

representam de alguma forma a comunidade LGBTQIA+. Podemos perceber isso analisando 

as novelas da maior rede televisiva do país, a Globo: 

Detectamos que a emissora, em um primeiro momento, associou a 

homossexualidade com a criminalidade, depois preferiu os personagens 

estereotipados da “bicha louca” e/ou afetados e afeminados. Nos últimos anos, 

passou a também representar os personagens homossexuais dentro de um 

modelo que consideramos heteronormativo. Dialogando com alguns estudos 

gays, também demonstraremos que a chamada “narrativa da revelação”, a 

partir da década de 90, passou a fazer parte das novelas que continham 

personagens homossexuais. (COLLING, 2007, p. 2) 

Percebe-se que a narrativa do gay é abordada a partir de estereótipos de gênero e sua 

representação atende aos padrões heteronormativos, contemplando o binarismo de gênero. No 

jornalismo não é diferente da dramaturgia. Darde (2008) analisa em seu artigo uma reportagem 

do Globo Repórter que caracteriza bem a representação homossexual jornalística nos dias de 

hoje. O valor-notícia da matéria analisada era a adoção de um menino pela namorada de sua 

mãe. O casal vive com o filho em uma rua com vizinhos de “família tradicional” (pai, mãe e 

filhos) e a reportagem foca em afirmar características heteronormativas da família construída a 

partir da união de duas mulheres. Fala do casamento, da monogamia, e ainda mostra 

características que afirmam a masculinidade do filho como jogar futebol e videogame. Ou seja, 

temos “a norma como paradigma de sua própria transgressão” (DARDE, 2008. p. 227) 

É nesse contexto de representações heteronormativas que podemos observar a 

consolidação do preconceito à diversidade sexual e de gênero, e pensamos a possibilidade de 

comunicação através do YouTube como uma alternativa que pessoas da comunidade 

LGBTQIA+ possuem para se expressarem e colocarem em pauta suas questões. Assim sendo, 

e entendendo cotidiano a partir da perspectiva de Agnes Heller (1970), observamos que as 
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expressões heterossexuais e cisgêneras15 são naturalizadas e sustentadas pelo cotidiano e têm 

reforço na produção de conteúdos de comunicação tradicionais. Com isso em vista, observamos 

a listagem dos canais, organizados hierarquicamente por número de visualizações, a fim de 

encontrar quais desses preconceitos têm sido mais facilmente negociados em sociedade através 

da maior aderência aos conteúdos. 

O nosso cotidiano, que tem o comportamento hétero naturalizado, tende a 

ultrageneralizar a sexualidade das pessoas. Por isso, entendemos que as expressões não 

heternormativas são capazes de negociar e pôr em cheque a naturalização cotidiana daqueles 

comportamentos a medida que quebra o padrão cis-hétero. Ainda que essas expressões sejam 

vistas como desviantes à regra, a sua existência e expressão contribuem para uma crescente 

pressão social no que diz respeito à disputa e negociação desta norma. Por isso, é muito 

importante que observemos com atenção as possíveis contribuições dessa ferramenta de 

comunicação na negociação histórica por produções que abarque pessoas LGBTQIA+ e suas 

pautas específicas, bem como as possíveis armadilhas de cooptação de pauta em favor do 

sistema. 

Para fazermos o levantamento dos canais LGBTQIA+ no YouTube, usamos alguns 

critérios e selecionamos não só aqueles que têm a causa como temática principal, mas também 

os que têm como produtores pessoas da comunidade LGBTQIA+ que falam sobre sua 

sexualidade ou identidade de gênero no canal. Para isso, buscamos na plataforma os termos-

chave: “LGBT+”; “Gay”; “Lésbica”, “Bissexual”; “Trans”; “Como eu me assumi”. Busca que 

também possibilitou encontrar outros canais a partir dos “vídeos recomendados” 

 
15 Cisgênero é a pessoa que se reconhece como pertencendo ao gênero que foi compulsoriamente designada quando 

nasceu. Ou seja, nasceu com um pênis e por conta disso, foi compulsoriamente designado como homem e se 

reconhecem como homem; nasceu com vagina e foi compulsoriamente designada como mulher, e se reconhece 

como mulher. Disponível em: < https://www.dicionarioinformal.com.br/cisg%C3%AAnero/ > Acesso em 10 ago 

2019 
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Visto que é preciso não só olhar os indicativos numéricos mas também analisar os 

conteúdos e discursos desses canais, o levantamento pretende contribuir para esta e outras 

pesquisas sobre diversidade sexual e de gênero no YouTube. O levantamento é um primeiro 

apontamento para o desenvolvimento de questionamentos sobre a produção de conteúdo e 

alcance da temática analisada. Trazemos como resultado, que será mostrado mais a frente, o 

fato da expressão numérica de visualizações e inscritos estar atribuída majoritariamente a 

homens cisgêneros. E nesta parte do trabalho analisamos brevemente os seus conteúdos em um 

recorte de tempo para pensarmos sobre hegemonia e suas negociações. Isso se fez importante 

para nos ambientarmos sobre a plataforma que estamos discutindo. Com o decorrer dos 

capítulos, a pesquisa será centrada apenas na discussão sobre a representação de mulheres 

lésbicas e bissexuais, tomando por base o feminismo negro, pois nele, encontramos a 

perperctiva interseccional que nos é tão cara para falarmos de empoderamento como 

entendemos o termo.  

2.2 Hegemonia heteronormativa e seus reflexos no digital 

Em nosso levantamento de canais podemos perceber a majoritária presença de homens 

no topo da tabela organizada por número de inscritos. O que nos leva a pensar sobre quais 

seriam os sintomas sociais que produzem esses números. Entendemos a menor visibilidade 

feminina quando se trata de conteúdos de diversidade sexual como um fenômeno que tem como 

essência, estruturas históricas complexas baseadas no patriarcado racista e classista. 

Queremos apontar que a negociação de valores e preconceitos se dá por brechas abertas 

por pessoas que fazem parte de alguma forma de grupos hegemônicos. O homem-cis-branco 

ocupa um espaço social de privilégios que o oportuniza articular sobre seus direitos enquanto 

cidadão e inserir a questão da homossexualidade. Assim como a mulher branca impulsionou o 
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movimento feminista de maneira liberacionista , ou seja, como forma de exigir sua entrada para 

a estrutura de poder do homem branco (hooks, 2020), observamos um movimento parecido no 

caminhar da luta LGBTQIA+. Temos uma configuração em que quanto menos regras sociais 

são quebradas maior é a facilidade de adaptação do sistema para integrar aquela pessoa sem que 

a estrutura capitalista seja abalada. Por isso é nítido como o “protagonismo” desses homens está 

refletidos nos canais do YouTube. 

Não é nossa intenção descredibilizar esses “protagonistas”, tampouco minimizar a 

importância da entrada e reconhecimento dessas pessoas dentro da estrutura. Mas escolhemos 

pensar no uso dessa ferramenta de comunicação para o empoderamento, e com base na 

descrição de Paulo Freire, não há transformação revolucionária sem interseccionalidade.  

Por isso entendemos a importância da interseccionalidade na negociação de sentidos 

que a quebra da heteronormatividade proporciona. As diversas faces da hegemonia que mantém 

a estrutura social como conhecemos produzem diversos tipos de opressões e é sintomático que 

os canais mais bem-sucedidos nas métricas de desempenho do YouTube sejam aqueles que 

ecoam mensagens e outros padrões hegemônicos. 

A cultura digital e suas possibilidades mais democráticas de fazer comunicação é uma 

importante ferramenta para a comunicação, resistência e empoderamento (BERTH, 2019) de 

diversas minorias (SODRÉ, 2008). Porém, é preciso que observemos as mediações desses 

processo de expressões online, bem como a complexidade da internet enquanto meio de 

comunicação. Precisamos considerar, além dos algoritmos e Filtros Bolha (PARISIER, 2012), 

as estruturas sociais que se expressam e moldam as utilizações do espaço online. A cultura 

digital, como extensão de nossas vivências cotidianas, reflete as opressões produzidas pelo 

nosso sistema social. As comunicações online têm um potencial muito mais democrático, mas 

também estão inseridas na lógica e estrutura hegemônica. 
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O termo hegemonia foi originalmente conceituada por Lênin em 1905, mas foi com 

Antônio Gramsci que ele teve destaque e aprofundamento (GRUPPI, 1978). O autor entende 

que a conservação da hegemonia se dá em níveis profundos para construção do consenso. “Se 

o que aprendemos fosse meramente ideologia imposta(...), seria – e isso seria ótimo – algo 

muito mais fácil de ser derrubado.” (WILLIAMS, 2005 p.218). Sendo hegemonia não (só) um 

processo coercitivo, mas ideológico e estrutural, não só os grandes aparelhos de mídia 

hegemônica contribuem para a construção e manutenção das hegemonias que sistematizam e 

sustentam o sistema capitalista. Isso porque, os conteúdos de mídias alternativas ainda são 

produzidos por pessoas que são formadas no cotidiano das ideologias hegemônicas e 

estruturadas pelo mesmo sistema. 

 A cultura digital e suas possibilidades mais democráticas de fazer comunicação 

também tem seus conteúdos produzidos por indivíduos inseridos na cultura, ideologia 

(THOMPSON, 2011) e estrutura hegemônica de poder. O pensamento otimista de que a internet 

pode democratizar a comunicação faz sentido se olharmos para a capacidade e possibilidade da 

ferramenta, mas é preciso considerar as estruturas que perpassam o acesso aos conteúdos e as 

ferramentas de produção, bem como as barreiras ideológicas que norteiam a sociedade para a 

aceitação dessas produções. 

É importante que ao pensarmos as expressões LGBTQIA+ no YouTube como uma 

produção alternativa, uma vez que temos a heteronormatividade como característica na mídia 

tradicional, tenhamos em vista não só as limitações e complexidade da ferramenta como 

também as mediações (SILVERSTONE, 2004) que permeiam o processo. “A comunicação 

virtual vem somar-se (jamais substituir ou suplantar) a fontes de veiculação alternativa (...)” 

(MORAES, 2016, p.74). Nesse sentido, pensamos que as produções de conteúdo por e para 

LGBTQIA+ como uma forma de ativismo digital (MALINI, 2013) a medida que contribuem 
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para a expressão de corpos e vozes que quebram normas sociais morais. 

Simultaneamente, existem pontos de resistência aos discursos hegemônicos 

que abrem horizontes de irradiação, sobretudo através da utilização de 

tecnologias digitais. A começar por meios, redes, suportes e plataformas que 

se apropriam de ferramentas tecnológicas para disseminar, pelos quatro 

quadrantes, informações e ideias que valorizam a consciência social, as causas 

comunitárias e os direitos da cidadania.” (MORAES, 2016, p.74) 

Entretanto, a hierarquização por alcance desses canais indica alguns sintomas e levanta 

uma série de possíveis questionamentos. É possível observar pelo levantamento que os 3 canais 

com maior número de inscritos são protagonizados por homens brancos, que não tem as pautas 

LGBTQIA+ como principal temática do canal. Seria esse o perfil de quebra de 

heteronormatividade aceitável? Afinal, homens podem ter liberdade sexual. Eles são gays, mas 

não falam disso o tempo todo. Eles têm um nível social e de influência alto. Será que esses 

canais, ao serem comandados por pessoas que não se adéquam a heterossexualidade, abrem 

brechas para contra-hegemonia? São questões sobre a “passabilidade”16 dos discursos na 

negociação da hegemonia. 

Mulheres lésbicas e bissexuais desafiam duplamente a norma hegemônica, quando 

não-homem e não-hétero, e ainda há a mais uma interseção quando nregas, o que é um desafio 

triplo. Suas existências e expressões nos espaços físicos e digitais rompem com a ideia de 

“naturalidade cotidiana” (HELLER, 1970). A possibilidade de que seus posicionamentos 

alcancem grande público no YouTube tem grande valor, visto a invisibilidade histórica da 

diversidade sexual, principalmente a feminina.  

Não há aqui a intenção de hierarquizar as opressões sofridas. Mas temos claro que há 

uma tendência à negociação para “inclusão” e não uma força para a quebra das hegemonias que 

 
16 “passabilidade é a capacidade de uma pessoa ser considerada membro de um grupo ou categoria identitária 

diferente da sua, que pode incluir identidade racial, etnia, casta, classe social, orientação sexual, gênero, religião, 

idade e/ou status de incapacidade.” Enciclopédia online <encurtador.com.br/otM58 >, acessado em 3 de julho de 

2020 
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estruturam esse sistema produtor de múltiplas opressões. A mulher negra e não-hétero é o outro 

do outro do outro, usando mais uma vez, como referência o livro Irmã Outsider, de Audre 

Lorde. 

2.3 Breve descrição dos canais mais acessados 

O levantamento dos dados apresentados neste trabalho foi feito no dia 4 de agosto de 

2019. A tabela completa com os 112 canais encontrados com a temática está disponível nos 

anexos à este trabalho. No levantamento listamos 67 canais protagonizados por homens (12 

trans; 1 bissexual e 54 gays); 41 mulheres (8 trans; 9 bissexuais; 24 lésbicas); 2 não-binários; 1 

apresentado por ambos os gêneros (1 lésbica e 1 gay) e 1 agênero. Dentre esses números, os 5 

canais mais acessados são produzidos por homens cisgêneros, como podemos observar no 

recorte da tabela abaixo: 

Tabela 1- Canais LGBTQIA+ no Youtube com maior número de acessos 

NOME DO CANAL INSCRITOS VISUALIZAÇÕES SIGLA GÊNERO OBS 

Luba Tv 6783817 874800475 G masculino   

Hotel Mazzafera 4967804 627444710 G masculino   

Diva Depressão 2223032 308228892 G masculino   

UmBipolar 1818807 191274073 G masculino   

Põe na Roda 1052872 155403074 G masculino   

Fonte: 2 Coleta realizada pela autora em 4 ago 2019 

Destes, descreveremos os 3 primeiros, com intuito de observar suas temáticas. A 

intenção, com isso, é exemplificarmos o que será discutido conceitualmente mais à frente e nos 

ambierntarmos sobre o espaço que estamos analisando. O canal protagonizado por uma pessoa 
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LGBTQIA+ com maior número de visualizações é o “Luba Tv”. Na descrição oficial17 

disponível no YouTube encontramos apenas a frase “Eu gosto de fazer vídeos”. Analisando os 

vídeos da semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ podemos descrevê-lo como um 

canal de entretenimento com temáticas variadas. 

Os vídeos do canal no período de de 23 a 29 de junho de 2019 são respectivamente: 

“Erros do Corretor Automático (ft. Orochinho)”- em 23 jun; “OSHI #053” – em 24 jun; “o 

MELHOR do Tik Tok” – em 25 jun; “Nossas PIORES Experiências Com FÃS // Ask Jeba 

#002” – em 26 jun; “Meu Setup 2019 R$100.000.000” – em 27 jun; “Julgando Talentos da 

Turma // Turma-Feira #063” – em 28 jun.  

Podemos perceber a falta de engajamento do canal com o movimento LGBTQIA+ a 

partir do momento em que na semana onde a pauta foi assunto na agenda midiática, por conta 

das Paradas LGBTQIA+ em todo o mundo, o canal não teve nenhum conteúdo dessa temática. 

Não pretendemos sugerir que toda pessoa LGBTQIA+ tenha o dever de falar apenas sobre as 

pautas da comunidade, afinal, as pessoas têm diversas facetas, habilidades e interesses. Mas a 

medida em que se dispõe a falar sobre sua vida pessoal é sintomático que o canal com mais 

seguidores e visualizações se abstenha da temática no YouTube. 

Seguindo a sequência, temos o canal “Hotel Mazzafera”. O canal dedica-se a 

entrevistas de entretenimento com famosos. 

“Bem vindos ao Hottel Mazzafera! Hottel Mazzafera é o nome da minha casa, 

porque eu adoro hospedar meus amigos. E a partir de hoje vou hospedar você 

também! Aqui vamos saber curiosidades da galera, minhas curiosidades! Você 

decide quem será entrevistado! TAMO JUNTO GALERA!” (Descrição 

disponível no canal)18 

Os vídeos do canal nesse mesmo período são respectivamente: “Famosos antes e 

 
17 Canal Luba TV Disponível em: < https://www.youtube.com/c/LubatvBr > Acessado em 20 ago 2019 
18 Canal Hotel Massafera. Disponível em:< https://www.youtube.com/c/hottelmazzafera > Acesso em 20 ago 2019 
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depois da fama!! feat. Adri” – em 23 jun; “Torta de Climão com Vitão!!!”- em 23 jun; “Eu 

nunca pesadão com Mc João e Mc Ryan SP” – em 23 jun; “As tatuagens mais estranhas!!! feat. 

Adri” – em 24 jun; “Eu nunca pesadao com Tirulipa, Gustavo Mioto e Thaynara og” – em 24 

jun; “Estão me julgando por namorar alguem mais novo!!! feat Letticia Munniz” – em 24 jun; 

“Barbie e Ken humanos!!!” – em 25 jun; “Pega, pensa ou passa com Tati Zaqui!!!” – em 25 de 

jun; “Tudo sobre ex’s namorados!!! com Rafa Kalimann” – em 25 jun; “Os padrões de beleza 

mais estranhos!!” – em 26 jun; “Gemeos Willou e Watson tem “tudo” igual ???” – em 26 jun; 

“Pega, pensa ou passa com Felipe Titto” – em 26 jun; “Só os chavosos Kevinho, MC Lan, MC 

Hariel...” – em 27 jun; “Eu nunca pesadao com Gaab, Vitao e Lore Improta!!” – em 27 jun; 

“Striptease com Leo Picon e Rafa Cunha” – em 27 jun; “Checklist de sexo com MC Dede!!!” 

– em 28 jun; “Desafio de casal Gustavo Mioto e Thaynara OG !!! + Lore Improta” - de jun; 

Shippo ou não shippo com MC Menor Mr. e Vivi!!” – em 28 jun; “As pernas mais gostosas dos 

famosos!!!” – em 29 jun; “Pego, Penso ou Passo com Leo Picon!!!” – em 29 jun; “O melhor 

amigo do meu ex gosta de mim há 3 anos!!! feat. cartas para Pepita” – em 29 jun. 

Com dois vídeos por semana, os conteúdos são de entretenimento e curiosidades sobre 

pessoas famosas. As conversas e brincadeiras protagonizadas por Matheus Mazzafera e seus 

convidados giram em torno do humor em um mundo de celebridades e ostentação. No período 

de tempo que determinamos o canal não postou nenhum vídeo com conteúdo voltado para a 

pauta LGBTQIA+. Inclusive, apesar de falar sobre casais homoafetivos com naturalidade, tem 

o discurso heteronormativo à medida que também pressupõe a heterossexualidade das pessoas, 

bem como a monogamia. Além disso, o discurso de ostentação gira em torno de padrões de 

beleza hegemônicos sem problematizá-los. 

Já canal “Diva da Depressão”, que ocupa o terceiro lugar nesta tabela, tem em sua 
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descrição19 a frase “O veneno chega a escorrer”. O canal fala de cultura pop, “fofocas” da 

internet e tem tom de entretenimento, mas seu discurso tem maior posicionamento político 

dentro do entendimento das pautas LGBTQIA+, pautando sobre casos de homofobia e 

comentando notícias políticas. Inclusive, participaram da transmissão ao vivo da Parada 

LGBTQIA+ de São Paulo e disponibilizaram esse conteúdo em seu canal. Em suas narrativas 

falam abertamente sobre homofobia, machismo e problematizam alguns padrões hegemônicos 

como os de beleza de maneira leve e descontraída. Ainda assim, a “passabilidade” do conteúdo 

pode estar atribuída à ideia estereotipada dos gays em um discurso carregado de luxo no 

segmento da moda e fofocas de celebridades. Estereótipo já conhecido pelo público na mídia 

hegemônica.  

Os vídeos assistidos para análise foram respectivamente: “Parada do Orgulho 

LGBTQIA+ de São Paulo AO VIVO” – em 23 jun; “CHERNOFOODS: REAGINDO AS 

COMIDAS MAIS BIZARRAS DA INTERNET” – em 24 jun; “GASTRONODIVA - teaser 

02” – em 25 jun; Luisa Sonza é a nova Rainha do Vale? – em 26 de jun; “Vocês precisa assistir 

'Turma da Mônica Laços' no cinema!!!”- 27 jun; “JORNAL DA DIVA | Caso Neymar, Luan x 

Paula Fernandes, Ludmilla assume namorada” - 29 jun. 

Essa breve descrição dos três canais que são protagonizados por pessoas LGBTQIA+ 

mais acessados do YouTube tem como objetivo ilustrar nosso posicionamento teórico sobre 

hegemonia e as expressões não-heteronormativas na cultura Digital. Temos observado que a 

negociação da hegemonia heteronormativa nesse espaço tem se valido de outras opressões para 

disputar espaços e não necessariamente discursam por uma quebra de paradigmas em um 

caminho interseccional e sim são incluídos na lógica vigente. 

 
19 Canal Diva da Depressão. Disponível em: <https://www.youtube.com/c/DivaDepressao>. Acesso em 20 ago 

2019 
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Depois desta etapa, pudemos observar que produção de conteúdo LGBTQIA+ no 

YouTube contribui para negociação de sentidos sobre os preconceitos construídos na 

cotidianidade através da quebra do discurso heteronormativo naturalizado, mas, ainda assim, 

existe um reflexo de desigualdades sociais de gênero na cultura digital. 

Este levantamento teve a intenção de iniciar a discussão sobre a complexidade 

estrutural que atinge também às mídias alternativas que pretendem pensar em conteúdos contra-

hegemônicos. Como falamos anteriormente, hegemonia não é (só) um processo coercitivo, mas 

ideológico e estrutural (WILLIAMS, 2005), por isso, não é exclusividade apenas dos grandes 

aparelhos de mídia hegemônica reproduzirem hegemonias que sistematizam e sustentam o 

sistema capitalista. Isso porque, os conteúdos de mídias alternativas ainda são produzidos por 

pessoas formadas no cotidiano de ideologia hegemônica e estruturadas pelo mesmo sistema e a 

negociação a partir de características mais conhecidas é mais fácil de ser feita.   

Acreditamos ainda que esses discursos, que não necessariamente ecoam as pautas 

LGBTQIA+, são importantes para o contato daquele público, não necessariamente interessado 

na temática, tenha contato com a existência dessas pessoas. A falta de estética política pode ser 

um facilitador para a ambientação com pessoas LGBTIA+, mas é preciso que a discussão vá 

além de estereótipos e aceitação da diversidade sexual apenas quando atribuída a alguma 

expressão opressora, como branco e homem.  

Pretendemos com isso apontar que a hegemonia, intimamente ligada ao capitalismo, e 

assim sendo, ligada às opressões que o sistema produz, reproduz e sustenta. Por isso, mesmo a 

produção de uma mídia com potencial alternativo esbarra nas limitações do cotidiano capitalista 

e suas opressões. Dos três maiores canais (em número de inscritos) com protagonistas 

LGBTQIA+, todos são homens, cisgêneros e brancos. O primeiro (Luba TV), não se dispõe a 

falar sobre as pautas de uma perspectiva social e inclusive não postou nenhum vídeo sobre a 
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temática na semana do Orgulho LGBTQIA+ daquele ano (2019). Não pretendemos sugerir que 

por ser homossexual ele precisa necessariamente falar apenas sobre a causa. Porém, é 

sintomático que o canal com maior popularidade seja de uma persona que não tem esse 

posicionamento, e por isso, a nosso ver, não abala narrativamente as estruturas 

heteronormativas. 

Observamos, que os dois seguintes nessa lista, são canais com características 

historicamente ligadas e disponibilizadas aos homens gays: glamour, famosos e comédia. Os 

Canais “Hotel Mazzafera” e “Diva da Depressão”, são, nessa ordem, o segundo e terceiro canais 

com mais inscritos no site que tem como protagonistas pessoas LGBTQIA+. Acreditamos que 

isso se deve ao fato deles preencherem um lugar já previsto para eles na mídia tradicional. 

Podemos observar que personagens e representações homossexuais mais fortes no imaginário 

social ligado ao histórico midiático são homens apresentadores de programas de fofocas e 

celebridades ou personagens da comédia bastante estereotipados com características 

“afeminadas” que ironizam o comportamento atribuído ao feminino. 

A partir disso, levantamos a questão: qual o lugar da mulher lésbica? Os homens gays 

têm, historicamente, seu lugar estereotipado na comédia e no glamour, já a mulher lésbica, traz 

características no imaginário social intimamente ligadas ao pensamento machista. A ideia da 

feminista, feia, questionadora e infeliz sexualmente (uma vez que temos parâmetros 

falocêntricos de sexualidade) é corriqueira. Sabemos que, inclusive, a palavra é cotidianamente 

evitada por ainda ser atribuída a algum tipo de xingamento. A mulher lésbica está no lugar que 

incomoda e abala estruturas sociais a medida em que se liga intimamente ao feminismo não 

liberal e não abre brechas à dominação masculina. 

2.4 YouTube como espaço para representações contra-hegemônicas 
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O YouTube é um site de compartilhamento de vídeos criado em maio de 2005. Hoje 

com 2 bilhões de usuários ativos por mês, é a rede social mais usada pelos brasileiros, segundo 

o relatório Digital 202120, sendo, também a principal rede social de vídeos online da atualidade. 

Segundo o mesmo relatório, 96% dos usuários entre 16 e 64 anos assistem a vídeos no 

YouTube. Isso equivale a 133 milhões de pessoas. Esses números e a observação empírica da 

dinâmica na plataforma validam a proposição da mudança social devido à tecnologia. A 

existência de códigos específicos dentro deste bios midiático (SODRÉ, 2008) nos aponta um 

campo de pesquisa bastante rico. A maneira de falar, interagir, e surgimento de referências 

próprias vindas do meio indicam a importância de direcionarmos as pesquisas para uma 

observação social e não apenas tecnicista da plataforma. 

Nesse cenário de cristalização da heteronormatividade, observamos sua reprodução na 

mídia hegemônica com repetidas representações estereotipadas, ou nula representação 

LGBTQIA+. Por isso, olhamos para o fortalecimento da cultura digital e suas ferramentas de 

comunicação como possibilitadoras de alternativas contra-hegemônicas para expressões e 

popularização de pautas que desafiam essa norma em específico. À medida em que a presença 

da pauta LGBTQIA+ resistindo em meios de comunicação alternativas é histórica, pretendemos 

observar essa presença no YouTube. Os LGBTQIA+ que produtores de conteúdo do site não 

necessariamente o utilizam para gerar conteúdos de militância, mas suas existências e 

representações não-hegemônicas na plataforma já são um tipo de ativismo. Vimos que mesmo 

no recorte LGBTQIA+ podemos perceber muitas vezes a reprodução da hegemonia. Porém, 

nosso trabalho pretende observar a utilização da plataforma para amplificação das 

representações que desafiam a heteronormatividade, no que se refere à diversidade sexual e de 

 
20 https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-brazil-january-2021-v01 <Acesso em 25 de junho de 

2021> 

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-brazil-january-2021-v01
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-brazil-january-2021-v01
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gênero. 

Em relação às questões de gênero e sexualidade, a teoria Queer a concebe como social 

e culturalmente criada, historicamente variável, e uma questão política, em vez de 

biologicamente determinada, como se pertencesse à esfera da natureza ou fosse uma mera 

questão de escolha pessoal (BUTLER, 1990). Porém, o ponto principal não é focar na 

construção cultural da sexualidade, mas analisar as formas pelas quais o poder é 

assimetricamente atribuído entre e dentro das categorias sexuais, sendo uma abordagem de 

construção social que desafia os entendimentos universalistas de identidade, enfatizando a 

sexualidade, e qualquer outra forma de identidade, como um princípio de organização, política 

e social. 

Assim, observamos que as expressões e representações midiáticas sustentam a 

heteronormatividade em seus diferentes pilares tendo a binaridade de gênero como base. Por 

isso, este trabalho pretende discutir a utilização do YouTube para a disseminação de pautas 

LGBTQIA+ através da produção de conteúdo alternativo que é publicado na plataforma e 

consequentemente o fortalecimento de um comum desterritorializado e segmentado pelo 

interesse pela temática. 

A midiatização é uma elaboração conceitual que permeia as relações sociais por meio 

da mídia e constrói uma forma virtual ou simulativa de vida, o bios midiático (SODRÉ, 2008). 

Esse conceito nos é muito caro para justificativa dos estudos de comunicação. Pensar na 

possibilidade de novas formas de agrupamentos, sociabilidades e disseminação de informações 

na era digital é pensar as ferramentas tecnológicas aplicadas ao social. Afastando-nos de um 

pensamento tecnicista de comunicação e nos aproximando da observação das relações humanas 

mediadas pelos meios. Para Sodré, a tecnologia não é apenas equipamento, mas outro modo de 

relacionar-se com a cultura. É uma construção progressiva de uma “sociedade virtual”. 
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Entendemos que esta realidade virtual não é descolada das vivências cotidianas dos indivíduos, 

tampouco é falsa ou irreal. O bios midiático é um espaço com características e dinâmicas 

específicas. Observamos que as pessoas se agrupam através do YouTube a partir da 

segmentação de conteúdos e interesses em comum, destacando assim uma desterritorialização 

dos agrupamentos. 

Aqueles que têm acesso e estão inseridos no Bios Midiático do YouTube buscam por 

referências a partir dos temas de interesse, e que no caso da comunidade LGBTQIA+ que não 

é representada na mídia tradicional, a possibilidade de expressão e troca de vivências online 

cria um espaço novo, desterritorializado e não vinculado necessariamente à um órgão, coletivo 

ou instituição, criando novas referências a partir da produção de conteúdo. 

Já sabemos da notória falta de visibilidade e representação LGBTQIA+ nas mídias 

tradicionais, e entendemos que estas expressões no YouTube trazem uma importante 

contribuição para comunicação e fortalecimento de pautas minoritárias. Os youtubers, como 

são chamados os produtores de conteúdo para esta plataforma, assim como os produtores de 

conteúdo tradicionais de alcance massivo, atuam como formadores de opinião. 

Lippmann(2008) entende que nossa percepção de mundo se constrói por meio da ficção, 

referindo-se ao mundo das representações. Seguindo esse pensamento, alinhado ao conceito de 

Bios Midiático (SODRÉ, 2008) chegamos ao entendimento de que o surgimento de um Bios a 

partir de uma nova tecnologia precisa ser analisado a partir dos seus desdobramentos sociais 

para que possamos acompanhar as possíveis mudanças sociais e ideológicas que dali se 

desdobram. 

As iniciativas de produção de conteúdo não heteronormativas nessa plataforma só são 

possíveis a partir da gradual cristalização de uma sociedade midiatizada e para os indivíduos 

inseridos neste bios. Há um comum que emerge destes grupos de interesses nichados pelos 
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conteúdos ofertados na plataforma que no caso de minorias favorece o fortalecimento, 

normatização e propagação das pautas da comunidade. 

Observamos que o YouTube é fruto e ferramenta de uma sociedade midiatizada. A sua 

utilização para divulgação de conteúdos não hegemônicos LGBTQIA+ solidifica um espaço de 

agrupamento, trocas e fortalecimento de um comum não heteronormativo dentro desse grupo 

minoritário. Dentro de um país com uma mídia tradicional tão homogênea e heteronormativa, 

ele possibilitou a propagação de informações importantes para comunidade LGBTQIA+, 

formando uma rede de pessoas que sofrem essa mesma opressão social (homofobia e 

heteronormatividade) que não apenas absorvem o conteúdo do canal como também se conectam 

entre si a partir do interesse na temática.  

Pudemos observar que a internet ajuda a agrupar os iguais, e as minorias sem limites 

geográficos e com limite social menor. Assim, contribui para o fortalecimento de um comum 

segmentado pela curiosidade e identificação com as pautas LGBTQIA+. Isso, claro, só é 

possível para aqueles que têm acesso e fazem parte desse bios, que produz características e 

dinâmicas próprias bem como líderes de opinião que “nascem” na plataforma. 

O livro “ o que é midiativismo? ” (BRAIGHI, 20218), nos apresentou algumas 

concepções em torno do conceito O autor nos apresentou a autora  Alice Mattoni (2013) que 

define “ tipos” de midiativismo, um deles o “midiativism in midia”, que, segundo ele,  

“evidencia-se quando se usam tecnologias de informação como espaço de criação de conteúdo 

para promover mudanças.” Além disso, ele explica que “trata-se das mudanças na representação 

midiática, servindo como divulgação dos pontos de vista daqueles que foram silenciados pela 

grande mídia.” (BRAIGHI, 2018) 

Pensamos, então, que esses LGBTQIA+ criadores de conteúdo no Youtube  fazem um 

em um “midiativismo por representação”. À medida em que não havia essa pluralidade de 
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referências, existir e ter visibilidade dentro de um espaço de comunicação de grande alcance 

(ainda que este alcance possa ser controlado) é de grande valor, especialmente se pensarmos na 

identificação e empoderamento dos seres individualmente. É importante que tenhamos a 

dimensão da necessidade de narrativas contra-hegemônicas nesse espaço. Usar esta 

possibilidade e suas brechas ao máximo que nos for permitido. Afinal, é um processo de 

negociação e quem dita as regras do jogo seguem sendo os mesmos opressores de toda história. 

E, como bem aponta Lorde (2020), “ferramentas do senhor nunca derrubarão a casa grande. 

Elas podem possibilitar que vençamos em seu próprio jogo durante certo tempo, mas nunca 

permitirão que provoquemos uma mudança autêntica”. 
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3- “OI, MEUS AMORES E MINHAS AMORAS DO BONDE DA LUCI” 

Neste capítulo a teoria ganha rosto, cor, história e seguidores. Com intuito de 

relacionar a teoria à prática e confirmar ou não nossas hipóteses sobre o uso do YouTube para 

o empoderamento de minorias, trazemos nesta parte do trabalho um estudo de caso sobre o 

Canal Luci Gonçalves21.  

A criadora de conteúdo no YouTube é uma mulher negra, favelada e bissexual que 

compartilha vivências e produz conteúdo para a plataforma desde 2015. Ela é a primeira mulher 

cis negra a aparecer em nossa tabela com o levantamento de canais de pessoas LGBTQIA+ no 

Youtube organizada por número de inscritos. Neste levantamento, Luci aparece na 40º posição.  

Podemos dizer que Luci fala sobre suas vivências. Seu canal não é sobre sexualidade, 

mas o seu discurso enquanto uma mulher negra, favelada e bissexual não nega a potência, para 

nosso referencial teórico, de comnunicadora que pensa o empoderamento de minorias, 

especificamante mulheres lésbicas e bissexuais. Assim como Cotta e Rezende (2021), 

entendemos a plataforma como um lugar de disputas simbólicas que têm potencial para 

impulsionar pautas de minorias sociais como as LGBTQIA+. 

(...) situamos o YouTube também como aparato político: “bichas pretas” estão 

comungando emoções e fazendo da ambiência midiática um lugar privilegiado 

e disruptivo; micro-resistências às opressões racistas e lgbtifóbicas às quais 

estão submetidas, ainda que no campo do simbólico. (COTTA e REZENDE, 

2021) 

Outra percepção importante que compartilhamos com Cotta e Rezende (2021) é a de 

que esses vídeos “(...) produzem um tipo de micro resistência capaz de golpear sutilmente as 

distopias do cotidiano, frequentemente disputadas por grupos hegemônicos (homens, brancos, 

heterossexuais, cisgêneros etc.)” (COTTA e REZENDE, 2021). Por isso, trouxemos para 

 
21 Canal Luci Gonçalves. Disponível em: https://www.youtube.com/c/LuciGon%C3%A7alves4. Acesso em 15 jun 

2021 

https://www.youtube.com/c/LuciGon%C3%A7alves4
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análise um destes canais que interpretamos como capazes de produzir resistências através da 

autodefinição e identificação e, assim, desafiar a hegemonia e negociar sentidos e a longo prazo.  

3.1 Lugar de fala  

“Assim, entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos 

falando de localização social” (RIBEIRO, 2019). A fala de Ribeiro pode parecer simples 

demais, mas é extremamente importante começar com essa citação. Tem sido comum ouvirmos 

falar sobre “lugar de fala” para deslegitimar falas ou se esquivar de discussões e 

problematizações, sentenças como “você não tem lugar de fala sobre isso” ou “não vou opinar 

porque não é meu lugar de fala” são constantemente proferidas, principalmente em discussões 

online. Esse conceito associado apenas ao espaço de minorias, especialmente de mulheres 

negras, é um grande erro. Todos temos lugar de fala, pois todos temos enquadramento na 

estrutura social. 

Um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre 

lugar de fala e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir 

representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode 

teorizar sobre a realidade das pessoas trans a partir do lugar de fala que ocupa. 

(RIBEIRO, 2019) 

Ou seja, assim como acontece com o termo “empoderamento”, anteriormente discutido 

neste trabalho, “lugar de fala” também tem tido seu sentido esvaziado. Por isso, para falar sobre 

tal, é preciso que nos aprofundemos um pouco mais na teoria, a fim de retomar suas raízes e 

entender o conceito. Usamos, para isso, a principal referência brasileira sobre o termo, Djamila 

Ribeiro. Não há um concenso estabelecido sobre a origem do termo, mas ao que tudo indica 

vem do Standpoint Feminism, que é um conceito da sociologia que entende que grupos sociais 

diferentes têm visões diferentes sobre os mesmos fenômenos sociais.  

É importante ressaltar também que toda leitura sobre lugar de fala feita foi bastante 
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clara e em linguagem acessível, não sendo exatamente uma teoria complexa que abre espaço 

para tantas dúvidas e confusões. Então, é difícil não concluir que essa “confusão” com o termo 

vem de uma desvalorização e/ou do pouco interesse em realmente ler a produção de mulheres 

negras, ou da má fé do uso do termo para se isentar. É muito provavel que isso venha da 

enraizada sensação de universalidade do homem cis branco. É como se ser homem, cis, hétero, 

branco não fossem também categorias com individualidades de seu próprio grupo social.  

A teoria do ponto de vista feminista lugar de fala nos faz refutar uma visão 

universal de mulher e negritude, e outras identidades, assim como faz com que 

homens brancos que se pensam universais se racializem, entenda o que 

significa ser branco como metáfora do poder, como nos ensina Kilomba. 

(RIBEIRO, 2019) 

O meu lugar de fala neste trabalho é o de pesquisadora que tem como contexto social 

a vivência de ser uma mulher cis, branca, bissexual e periférica. Ao passo que me afasto da 

produtora de conteúdo que dá vida à nossa análise, a Luci, na perspectiva de identificação de 

raça, me identifico enquanto mulher bissexual e nas semelhanças entre favela e periferia que 

existem no Rio de Janeiro. Perpassam nossas realidades a insegurança cotidiana, a falta de 

acesso ao transporte público, a distância dos meios formais de educação superior e 

cotidianidades culturais da nossa classe social. Nessas interseccionalidades, moram ricos 

espaços para diálogos e crescimento. Não à toa, a bissexualidade me levou até Luci e com ela 

a pesquisa se desenvolveu para o lado da interseccionalidade. 

Desde o início a intenção deste trabalho foi pensar o empoderamento LGBTQIA+ no 

Youtube, ou seus usos para tal. O recorte para mulheres cis, a observação da reprodução de 

padrões hegemônicos, mesmo na comunidade LGBTQIA+, e o entendimento da potência das 

diferenças e da interseccionalidade para compor uma análise mais completa e justa, nos levou 

à uma bibliografia carregada da teoria feminista negra e, mais tarde, a escolha da produção de 

uma mulher negra e bissexual para análise.  
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Obviamente, me deparei com questionamentos internos e externos sobre ser uma 

mulher branca discutindo sobre interseccionalidade e analisando o canal de uma mulher negra. 

Mas a própria bibliografia escolhida, tão rica e potente, aos poucos foi mostrando respostas para 

tal. “Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. 

Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares 

diferentes.” (RIBEIRO, 2019). Nesse sentido, falo do lugar de mulher privilegiada pela raça, 

mas que ao me ver na intersecção entre gênero e sexualidade pôde abrir os olhos para outras 

intersecções.  

Foi no processo de escolha dos canais que seriam analisados, com entusiasmo de falar 

sobre possibilidade de gerar “conteúdos empoderadores”, e na potência que é a diversidade de 

representações nas redes, que nos deparamos com a falta de visibilidade para certas identidades, 

o machismo do movimento LGBTQIA+, e a notória reprodução hegemônica nos canais mais 

reproduzidos de pessoas LGBTQIA+, que nos alertou também para tamanha branquitude da 

luta sobre diversidade sexual e de gênero na internet. 

Com essa pesquisa em mãos, seria surfar no meu privilégio me esquivar de falar sobre 

raça por ser uma mulher branca, pois nosso levantamento deixou óbvia a urgência da 

interseccionalidade nas discussões e representações de pautas identitárias na internet, em 

específico no universo LGBTQIA+. “Ao persistirem na ideia de que são universais e falam por 

todos, insistirem em falar pelos outros, quando, na verdade, estão falando de si ao se julgarem 

universais.” (RIBEIRO, 2019). Assim, não seria possível falar sobre o uso da ferramenta para 

o empoderamento de mulheres lésbicas e bissexuais sem passar pelas vias da invisibilidade e 

reproduções hegemônicas no universo LGBTQIA+ no Youtube.  

A obra de Djamila22 também nos oferece base para outro ponto importante para 

 
22 Ibdem 
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construção da nossa análise: a importância da fala sobre vivências, e da legitimidade dos saberes 

construídos fora dos espaços formais de educação. “O falar não se restringe ao ato de emitir 

palavras, mas a poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional 

e a hierarquização de saberes consequentemente da hierarquia social.” (RIBEIRO, 2019). É 

esse sentido e entendimento que gostaríamos de trazer para nossa discussão sobre representação 

e possibilidade do uso do Youtube como ferramenta de empoderamento. 

No debate virtual aqui no Brasil, costumamos ouvir os mesmo equívocos de 

Hekman, “Fulana está falando a partir das vivências dela”, como se essas 

vivências, por mais que contenham experiências advindas da localização 

social de fulana, se mostrassem insuficientes para demonstrar uma série de 

questões. Como defende Collins, a experiência de fulana importa, sem dúvida, 

mas o foco é justamente tentar entender as condições sociais que constituem 

o grupo social do qual fulana faz parte e quais são as experiências que essa 

pessoa compartilha como grupo. (RIBEIRO, 2019)  

Existe certa resistência dos próprios movimentos sociais que tem foco em classe, por 

exemplo, em reconhecer e validar os movimentos sociais identitários como possíveis 

movimentos para mudanças estruturais. Acreditamos que isso passa exatamente pelo ponto 

levantado pela autora na citação anterior. A ideia de que lutas por representatividade, por 

exemplo, podem ser perdas de tempo ou caminhos para apropriação capitalista da pauta. O que 

pode até ser real quando movimentos sociais identitários não fazem uma fundamentação 

interseccional para suas construções e ações.  

Acredito que a inclinação anti-identidade tão prevalente na teoria social hoje 

é outro obstáculo no projeto de descolonização do conhecimento, uma vez que 

isso desabilita nossa habilidade de articular o que está errado com a hegemonia 

teórica no Norte-global. (ALCOF, 2016 apud RIBEIRO, 2019)  

Discursos e discussões rasas online, de fato, não são geradores de mudanças sociais. 

Essa pouca profundidade não vem necessariamente da falta de interesse, mas da urgência das 

redes em simplicidade e rapidez. “Não se trata aqui de diminuir a militância feita no mundo 

virtual, ao contrário, mas de ilustrar o quanto muitas vezes há um esvaziamento de conceitos 
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importantes por conta dessa urgência que as redes geram” (RIBEIRO, 2019). Entretanto, é 

inegável a potência dessas narrativas e representações. A transição capilar, por exemplo, não é 

uma ferramenta de empoderamento coletiva, mas foi para muitas mulheres negras o início de 

um processo de aceitação, reconhecimento e autodefinição que impulsionaram suas próprias 

trajetórias de empoderamento.  

Se eu, mulher branca, não conseguia ver o cabelo ou auto-cuidados estéticos como 

empoderamento, talvez seja porque a vaidade e a beleza jamais me foram negadas. Nunca houve 

questionamentos sobre meu cabelo ou cor. Eles jamais foram motivos de olhares estranhos. 

Meu cabelo faz parte da minha raça e construção identitária, mas jamais ele me fez questionar 

o meu lugar. Então, é preciso olhar para o lugar de fala de quem “menospreza” questões 

identitárias. 

É fácil dizer que representação não é tão importante quanto formação política quando 

você sempre foi representado. É compreensível acharem que quando o mercado abre espaço 

para produtos para cabelos crespos ou para vestimentas sem gênero é apenas o capitalismo se 

apropriando de pautas sociais. E não estamos negando esta apropriação, mas para quem não 

tinha espaço no sistema, esse tipo de coisa é comemorado como conquista sim. Significa que 

sua autodefinição, como Collins apud Ribeiro, 2019 menciona, tem surtido efeito na sociedade. 

Como explica Collins, quando falamos de pontos de partida, não estamos 

falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições 

sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. 

Seria, principalmente, um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as 

experiências individuais, mas de entender como o lugar social ocupado por 

certos grupos restringe oportunidades. (RIBEIRO, 2019) 

Isso não significa negar a experiência individual, mas dar ênfase ao lugar social que 

ocupam na matriz de dominação. “(...) por mais que pessoas pertencentes a grupos privilegiados 

sejam conscientes e combatam arduamente as opressões, elas não deixarão de ser beneficiadas, 

estruturalmente falando, pelas opressões que infligem a outros grupos.” (RIBEIRO, 2019). 
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Observamos na internet, que é nosso ambiente de pesquisa, que pessoas negras e 

LGBTQIA+ são mais pressionadas por posicionamentos políticos e mais atacadas quando o 

assunto se desvia da luta identitária ou daquilo que se propõe normalmente a falar. Obviamente 

é muito importante quando as minorias falam sobre suas dores, compartilham suas experiências, 

problematizam cotidianidades opressoras e se posicionam politicamente, mas existe certo peso 

atribuído a essas pessoas enquanto pessoas dentro do padrão cis-hetéro-branco seguem com 

liberdade e leveza na produção de conteúdo. 

O que estamos questionando é a legitimidade que é conferida a quem pertence 

ao grupo localizado no poder. Obviamente que indivíduos reacionários 

pertencentes a grupos oprimidos estão legitimando opressões ao proferirem 

certos discursos (...) Porém, o que ocorre, geralmente, é a tentativa de 

deslegitimar a luta antiracista, anti-machista ou anti-LGBTfóbica, ou a própria 

teoria do ponto de vista feminista ou lugar de fala com base na experiência de 

indivíduos como esses, como se os homens brancos heterossexuais não fossem 

o grupo responsável e beneficiado por essas opressões.(RIBEIRO, 2019) 

É preciso questionar, mas jamais esquecer quem são os verdadeiros privilegiados com 

esse sistema cis-hetero-patriarcal. Parece que existe uma ideia de que mulheres pretas “só 

podem” ou devem falar apenas sobre racismo. Pessoas LGBTQIA+ precisam estar 

constantemente lutando pela causa, ou cumprindo seu papel definido pelas imagens de controle. 

O peso que pessoas pretas e LGBTQIA+ carregam são maiores do que a responsabilidade das 

pessoas privilegiadas com suas opressões. Além disso, à medida que é invisível o papel social 

daquele que compõe a hegemonia, também é delegada às minorias a “autorização” de fala 

apenas sobre suas vivências e dores.  

Numa sociedade supremacista branca e patriarcal, mulheres brancas, mulheres 

negras, homens negros, pessoas transsexuais, lésicas, gays podem falar do 

mesmo modo que homens brancos cis heterossexuais? Quando existe algum 

espaço para falar, por exemplo, é permitido que ela fale sobre Economia, 

Astrofísica, ou só é permitido que fale sobre temas referentes ao fato de ser 

uma travesti negra? Saberes construídos fora do espaço acadêmico são 

considerados saberes? Kilomba nos incita a pensar sobre quais são os limites 

impostos dentro dessa lógica colonial e nos faz refletir sobre as consequências 

da imposição da máscara do silêncio. (RIBEIRO, 2019) 
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3.2 Autodefinição  

Diferente dos estereótipos, as imagens de controle são representações que sustentam 

as formas de ser esperadas para grupos minoritários. Collins acredita que “para mulheres negras, 

resistir fazendo algo que “não se espera” delas não seria possível se não rejeitassem as 

mammies, as matriarcas e outras imagens de controle”. Esse fazer o que não se espera está 

ligado a um processo de autodefinição.  

Representações constantes de mulheres lésbicas (na maioria brancas) na mídia 

tradicional são as “raivosas” ou as sexualizadas, sendo a segunda bastante atribuída também às 

mulheres bissexuais. É fácil perceber que quando a mulher não contribui para o prazer 

masculino ou questiona ao ponto de incomodar estruturas é deslegitimada como 

“desequilibrada”ou “mal-amada”.  

Collins (2019) também escreve sobre espaços seguros, o que nos levou a pensar sobre 

o espaço e exposição no Youtube. Como consumidora do conteúdo, aquele ali pode ser um 

espaço seguro para ouvir vivências, mas para quem produz e se expõe certamente não é um 

lugar seguro. Os ataques online são fáceis de serem feitos e difíceis de serem punidos, tornando 

assim, ao contrário, o Youtube como um espaço não seguro para os criadores de conteúdo, nesse 

sentido. Entretanto, ao falarem de suas vivências reais, essas mulheres se afastam das imagens 

de controle e começam um processo de empoderamento através da autodefinição. De alguma 

forma, a plataforma faz esse papel de “espaço seguro” onde as minorias podem se expressar em 

um processo de autodefinição que desencadeia um empoderamento individual a partir da 

identificação e do sentimento coletivo.  

Observamos, então, que apesar das hegemonias sociais não se desfazerem quando se 

liga a câmera para produzir conteúdo para internet, a possibilidade de mostrar outras narrativas, 

vivências, histórias e pontos de vista vindos diretamente daqueles que não possuem espaço para 
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tal na mídia hegemônica possuem poder de negociação com essas imagens de controle. 

(...) podemos inferir que a vida ordinária é tomada por uma disputa 

subconsciente, isto é, uma luta constante instaurada a partir de relações de 

poder entre grupos hegemônicos e contra-hegemônicos, que competem pelo 

imaginário com o intuito de inculcar ideários e, por conseguinte, naturalizar 

práticas de dominação.” (COTTA e REZENDE, 2021) 

Assim, essas representações contribuem para o processo de empoderamento dessas 

minorias e consequentemente no processo de negociação cotidiana sobre a hegemonia. Cotta e 

Rezende (2021), ao analisar sobre as “bichas pretas”no Youtube, nos traz pensamentos e 

caminhos de análise interessantes que podem também serem atribuídos às mulheres pretas não-

héteros na plataforma.  

Para escapar ao aniquilamento de suas subjetividades, jovens gays negros 

parecem encontrar nessa plataforma de compartilhamento de vídeos um 

espaço de catarse à opressão cotidiana que sofrem. Trata-se de uma catarse 

potente, na qual as “bichas pretas”, como Spartakus Santiago, criam dobras, 

promovem debates, provocações e reflexões sobre seus sentires e suas 

vivências, em uma pulsante construção identitária midiatizada. Essa 

ambiência midiatizada se torna, então, território confessional, espaço de 

purgação das emoções e de cura coletiva de dores diárias (...) (COTTA e 

REZENDE, 2021) 

Assim como as “bichas pretas” citadas com o exemplo do criador de conteúdo 

Spartakus Santiado, a youtuber Luci Gonçalves provoca discussões através de suas vivências e 

sua contrução de narrativas. Ainda que algumas temáticas nem sequer tenham problematizações 

como foco ou que seu canal não se dedique a construir conhecimento ativista, sua expressão e 

seu processo de empoderamento midiatizado têm grande contribuição para o empoderamento 

através da identificação de outras pessoas pertencentes às mesmas minorias que a produtora faz 

parte.“Ao promover empoderamento de mulheres negras por meio da autodefinição,esses 

espaços seguros as ajudam a resistir a ideologia dominante promulgada não apenas fora da 

sociedade, mas também dentro das instituições afro-americanas” (COLLINS, 2019) 

Ao que tudo indica, o Youtube, como ferramenta em uma sociedade inserida na 
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cibercultura, permite que esses “espaços seguros” se tornem midiatizados e com isso a 

autodefinição toma uma proporção midiática nunca antes possível. “A vida das mulheres negras 

consiste em uma série de negociações que visam conciliar as contradições que separam nossas 

próprias imagens de controle internas de mulheres afro-americanas com nossa objetificação 

como o OUTRO” (COLLINS, 2019).  

Ao contar a história de uma mulher negra que recebeu uma carta da vizinhança 

“pedindo” que ela se retirasse do bairro por ser um lugar apenas de pessoas brancas, Collins 

(2019) escreve: “A reação dela foi escrever. Ela recorda: ‘Eu estava aprendendo que a expressão 

criativa faz parte do enquadramento necessário a uma causa consciente, é outra forma de 

ativismo’. Assim como ela, entendemos que se expressar, para minorias, é uma forma de 

ativismo e  

Embora existisse uma tradição de escrita de mulheres negras, ela estava 

disponível sobretudo para mulheres com educação formal. Sem acesso à 

instituições que lhes possibilitasse ler livros, e sem tempo para isso, as 

mulheres negras de classe trabalhadora lutavam para conquistar uma voz 

pública. Daí a importância do blues e de outras dimensões da tradição oral 

negra na vida das mulheres. (COLLINS, 2019) 

Ainda que o acesso à literatura de mulheres negras possa estar ficando mais acessível, 

formas mais populares de comunicação como a música (como no exemplo do Blues citado pela 

autora) seguem como espaços importantes para autodefinição. Falamos da literatura negra 

porque é na teoria feminista negra que a insterseccionalidade, e o pensar as diferenças como 

poências encontram brechas e caminhos para discussão também das múltiplas sexualidades. 

Se pensarmos a importância da dimensão oral na nossa sociedade, assim como as 

comunicações populares, inseridas na cibercultura, nos daremos conta da urgência de 

pensarmos e utilizarmos as ferramentas digitais e as produtoras de conteúdo online como 

potentes caminhos para ativismo a partir da representação dos “outsiders”. 
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“(...) a tradição do blues das mulheres negras e o trabalho das escritoras negras 

criam condições para a elaboração de alternativas às imagens predominantes 

da condição das mulheres negras.Esses contextos ofereciam espaços seguros 

que alimentavam o pensamento cotidiano e especializado das afro-

americanas. Neles, as intelectuais negras podiam construir ideias e 

experiências que traziam um novo significado para a vida cotidiana. Esses 

novos significados ofereciam às afro-americanas ferramentas potencialmente 

poderosas para resistir às imagens de controle da condição da mulher negra. 

Longe de ser uma preocupação secundária no que diz respeito às mudanças 

sociais, desafiar as imagens de controle e substituí-las pelo ponto de vista das 

mulheres negras formam um componente essencial da resistência às opressões 

interseccionais.” (COLLINS, 2019) 

3.3 Sobre Luci 

Nascida em Colégio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ela descreve seu canal com as 

palavras “Beleza - Favela - Estilo de vida - Comportamento #Bondedaluci Participante do 

concurso NextUp 2017 do Youtube.” A Youtuber também tem uma conta de instagram ativa 

com 121 mil seguidores e tem apostado em vídeos específicos para essa rede social também. 

Lá se descreve como  “..... favelada & escritora ..... autocuidado • escrevivências • beleza”.  

Luci Gonçalves tem hoje23 297 mil inscritos em seu canal. Inscreveu-se no Youtube 

em 25 de agosto de 2012 e coleciona atualmente 14.220.584 visualizações. Apesar da inscrição 

em 2012, seu primeiro vídeo24 foi publicado em 2014. Falando sobre sua transição capilar, o 

vídeo foi upado para o Youtube para ilustrar uma publicação em seu blog, Blog S.O.S. Girls, 

que, infelizmente, não está mais disponível para acesso. A primeira publicação, gravada de uma 

câmera de celular e na vertical (formato que não condiz com o YouTube) tem cerca de 20 mil 

visualizações. Nele, ela mostra seu corte de cabelo para transição capilar, o big chop (BC)25. 

Luci começou na internet como tantas outras Youtubers com um Blog de beleza, que 

inicialmente era só sobre cabelo. Luci começou seu trabalho no Youtube aos 16 anos de idade 

 
23 Dados coletados em 18 de julho de 2021. 
24 Meu BC (Big Chop) - Blog S.O.S. Girls - Luci Gonçalves. 16 nov 2014. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=MwJSwoNlcFY>. Acesso e 15 jun 2021 
25 O grande corte, em tradução livre 

https://www.youtube.com/watch?v=MwJSwoNlcFY
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e é possível observar as mudanças em sua vida. Começando com vídeos sobre cabelo e 

explorando por muito tempo temáticas de beleza, ela foi aos poucos mostrando também a sua 

realidade como mulher negra, periférica, bissexual e feminista, abordando assuntos diversos, 

que vão desde relacionamentos e sexo, a autoestima, empoderamento feminino e estilo.  

Em um dos vídeos ela conta que tinha receio em falar sobre assuntos sociais ligados 

ao ativismo e a militância por “não saber palavras difíceis”. É notório que aos poucos a criadora 

de conteúdo entendeu que contar suas vivências era muito mais importante do que usar termos 

acadêmicos. É possível observar o processo de empoderamento da própria criadora de conteúdo 

com o passar dos anos. Ela mesma conta como o processo de transição capilar foi início de um 

processo longo e duradouro. 

3.4 Trajetória metodológica  

Não seria exatamente verdade dizer que encontramos o canal da Luci através do 

levantamento de canais de pessoas LGBTQIA+ que realizamos. Já conhecíamos seu trabalho e 

a acompanhamos como audiência. Mas foi a partir do levantamento, ao buscarmos mulheres 

lésbicas e bissexuais na plataforma que encontramos Luci como a primeira mulher negra a 

aparecer na hierarquia por número de inscritos. 

Curiosamente, apesar de ser a mulher negra e não hétero mais influente (pelo número 

de inscritos) no levantamento que realizamos, Luci não participou da Parada LGBTQIA+ 

Online, promovida pela Dia Estúdio26 em parceria com a Organização da Parada LGBTQIA+ 

SP27. Supomos que sua interseccionalidade entre ser bissexual, sexualidade invisibilizada, e sua 

negritude são contribuidores para a não participação da criadora neste evento e levamos essa 

 
26 Disponível em:< https://www.youtube.com/c/Diaestudio>. Acesso em 10 jun 2021 
27 Disponível em:< http://paradasp.org.br/>. Acesso em 10 jun 2021 

https://www.youtube.com/c/Diaestudio
http://paradasp.org.br/
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questão para entrevista realizada com a própria criadora de conteúdo para essa dissertação. 

Ao ser questionada sobre a não participação, Luci contou que acredita que o fato de 

ser favelada é o que mais pesa nessa exclusão. “Se eu fosse esperta e visasse só dinheiro, jamais 

falaria sobre favela e sobre ser favelada na internet.”(GONÇALVES, 2021)28. Apesar de não 

querer dar muitos detalhes sobre isso, ficou evidente a percecpção de que este espaço de 

exclusão não a surpreende, mas a posiciona em um local de reflexão crítica quando ao próprio 

sistema classitas e racista que sistematicamente ainda perpassa o próprio movimento 

LGBTQIA+. 

Na escolha pelo recorte que iríamos optar para selecionar os vídeos a serem analisados 

passamos por algumas alternativas. A primeira seria o mesmo recorte temporal utilizado para 

analisar os três canais do topo da tabela que fizemos no segundo capítulo deste trabalho. Porém, 

nesse período, Luci estava em processo de mudança de casa e postou apenas um vídeo sobre 

essa mudança. 

Outra alternativa possível seria analisar a playlist “LGBT” que ela mesma criou em 

seu canal, onde agrupa os vídeos com temáticas sobre gênero e sexualidade. Porém, percebemos 

que a playslit não está atualizada e o vídeo mais recente lá listado é de 2018. Partimos então 

para observar os vídeos mais novos do canal, os mais antigos e os mais assistidos. Vendo os 

mais antigos e os mais novos é possível observar a mudança na vida da criadora de conteúdo.  

No desenvolvimento de nossas observações iniciais, percebemos que grande parte do 

conteúdo de Luci se destina a refletir sobre as formulações de uma sociedade jovem, curiosa, e 

que reflete as expressões das classes C e D. E refletindo sobre este caminho de construção de 

seu conteúdo percebemos que a análise de determinados vídeos são fundamentais para a 

construção de nossas reflexões. Assim, decidimos analisar os vídeos mais assistidos do canal a 

 
28 Entrevista No.1 Luci Gonçalves [concedida à autora Adrian Bush] 
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fim de problematizar em quais são as temáticas que ela tem “mais voz”. Qual tipo de conteúdo 

é mais visto em seu canal? Nos questionando se existe alguma relação com imagens de controle 

e hegemonia. 

Além dessa seleção para análise temática, trazemos fragmentos de outros vídeos que 

são importantes para autodefinição de Luci e, ainda, dialogam com a nossa discussão teórica. 

Em um dos vídeos, por exemplo, a Youtuber fala exatamente sobre imagens de controle e sobre 

sua intenção em desafiá-las. Sem usar exatamente o termo da autora Patrícia Hill Collins, Luci 

problematiza o lugar que foi “definido” para ela ao falar sobre os comentários que recebe 

quando publica vídeos em “situações ricas”. 

Fizemos uma nova tabela com os 20 vídeos mais populares do canal e os 

categorizamos sobre suas temáticas. Percebemos, então, que os vídeos mais assistidos são sobre 

cabelo, seguidos dos “desabafos de dor” e assustos sobre sexualidade mais ligados à sexo e não 

a problematizações sobre gênero e sexualidade. Beleza, de fato, foi o tema principal e único do 

canal durante muito tempo, e sua transição capilar rendeu muitas visualizações. O fato desta 

categoria ser a mais visualizada em seu canal pode estar ligado ao fato da indústria de 

cosméticos ter movimentado muito e fomentado muito a criação de conteúdo blogueiras. Mas, 

não é possível definirmos ao certo o motivo pelo qual essa é a temática com mais visualizações, 

acreditamos que o fato de serem vídeos antigos e sobre um tema que não fica ultrapassado, há 

anos rodando na internet contribuem para esses números. Outro fator pode ser que “beleza” foi 

o nicho específico que Luci trabalhou durante muito tempo. 

É perceptível a evolução do canal até mesmo em sua estética. Por isso, trouxemos 

alguns prints para ilustrar: 
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Figura 2 - Vídeos ordenados por data de inclusão (mais antigos)  

 

Fonte: 3 Canal da Luci - Print de tela capturado em 15 de agosto de 2021 

 

Figura 3 - Vídeos ordenados por data de inclusão (mais recentes) 
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Fonte: 4 - Canal da Luci - Print de tela capturado em 15 de agosto de 2021 

 

 

 

Figure 3 - Vídeos ordenados por data de inclusão (mais populares) 

 

Fonte: 5 - Canal da Luci - Print de tela capturado em 15 de agosto de 2021 

3.5 Análise temática dos vídeos mais populares 
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Acreditamos que uma análise temática poderá nos auxiliar a indicar aspectos 

importantes da nossa pesquisa. Nosso caminho visa entender se é possível promover 

empoderamento no Youtube. Como objetivo secundário queremos observar como essas 

representações diversas podem desafiar imagens de controle, em que momentos podemos 

observar a autodefinição da criadora de conteúdo nesse sentido.  

Para isso, realizamos um levantamento de alguns dos seus vídeos e os categorizamos 

por temáticas para observarmos quais são as temáticas mais consumidas e problematizamos o 

porquê certos temas têm mais alcance em detrimento de outros. Como dito, o recorte escolhido 

foram os vídeos mais acessados do canal. Essa escolha nos permite observar, além do discurso 

de Luci, quais são as narrativas que mais alcançaram o público nesses anos de produção para a 

plataforma.  

Não há precisão científica aqui que nos possibilite afirmar que o Youtube é uma 

ferramenta que pode ser usada para o empoderamento de minorias, mas há o notório processo 

de empoderamento da própria produtora de conteúdo sendo midiatizado através da plataforma. 

Certamente, com tudo que levantamos na parte teórica deste trabalho, sabemos que o processo 

de autodefinição e combate à imagens de controle têm influência direta no processo de 

empoderamento de outras pessoas ao redor.   

Para darmos continuidade à nossa análise, fizemos uma tabela com os 20 vídeos mais 

acessados do canal, e indicamos o “tema” geral de cada um deles. Nossa intenção com isso foi 

de conversar a teoria com à prática e identificar quais temáticas têm mais alcance e quais 

caminhos são usados para autodefinição e empoderamento. 

Tabela 2 - Vídeos mais populares do canal Luci Gonçalves 
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Fonte: 6 - Levantamento realizado pela autora 

De 20 vídeos: sete falam sobre cabelos, seis sobre sexualidade, três são vídeos de 

relatos pessoais, dois sobre dor, dois publicidades e dois problematizações. E é curioso observar 

que os vídeos mais antigos são os que mais tem visualizações, e não encontramos uma resposta 

concreta para o porque isso acontece. Certamente, o tempo de exposição contribui para números 

mais altos. O vídeo mais recente nesse recorte dos 20 mais assistidos é “Cortei meu cabelo 

sozinha na quarentena”, publicado em maio de 2020. 

Eu comecei a procurar em várias plataformas, enfim… no pinterest, no google, 

em várias plataformas assim de busca de inspiração e eu nunca achava um 

corte legal, né/ Assim, que eu realmente gostasse. Que realmente tivesse a ver 

comigo. Porque a falta de representatividade nesse meio estético para cabelos 

crespos e mulheres negras é enorme, a gente sabe, né? A dificuldade da gente 

olhar pro outro e se reconhecer porque a plataforma é racista e só mostra 

pessoas brancas e cortes em cabelos cacheados e lisos desde sempre (...)A 

gente ficou tanto tempo sem poder experimentar outros cabelos, ficando presa 

a uma ditadura, que agora a gente quer mudar toda hora e tá descobrindo várias 

mulheres ao mesmo tempo(...) Então, uma inspiração pra você. Se você tem 

uma inspiração de corte, alguma dificuldade, alguma coisa a dizer sobre esse 

assunto, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu acho que a gente pode 

fazer uma rede de apoio. (Vídeo: Cortei meu Cabelo Sozinha na Quarentena29. 

27 maio 2020)  

 
29 Vídeo: Cortei meu Cabelo Sozinha na Quarentena. 27 maio 2020. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=xD1l5W6LyZU>. Acesso em 10 jun 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=xD1l5W6LyZU
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Esse vídeo consegue ilustrar o fato de que a categoria “cabelo” não deixa de trazer 

problematizações. Conceição Evaristo cunhou o termo “escrevivências”, que surgiu na obra 

Becos da Memória (2006) da autora. Escrevivência é a escrita que vai pelas vias do cotidiano, 

que se aproxima da oralidade e que vem a partir de suas vivências. “Escrever” sobre suas 

vivências e também a partir delas para ler o mundo. Com todo respeito e pedindo licença ao 

termo que diz respeito à literatura, pensamos nas “escrevivências” registradas nessa produção 

digital. 

Em 2015, Luci ainda acreditava que seu canal era sobre beleza e cabelo. Talvez, na 

época de fato fosse, mas ainda assim, havia uma narrativa muito potente por trás e uma trajetória 

de identificação com o público que a permitiu desenvolver outras questões. 

O último tutorial que eu fiz ficou muito embolado, muita gente me mandou 

mensagem, não entendeu. Então, eu vou fazer esse segundo tutorial agora que 

eu peguei a prática, que eu já sei tudo, vou mostrar o passo a passo pra vocês. 

(....) Eu tô pensando em fazer um VEDA pra vocês, que é vídeo todo dia em 

agosto, então não quero ficar só no assunto de tranças, mas o canal não vai 

perder o foco que é transição capilar e cabelo. (Vídeo: Tutorial Completo: 

Como fazer tranças de lã. 2 jul 2015. )30 

A observação apenas quantitativa desses vídeos poderia nos dar falsas respostas. 

Poderiamos chegar a conclusão, por exemplo, de que os vídeos mais assistidos são sobre cabelo 

porque é um assunto menos politizado, ou que as temáticas sobre sexualidade são narrativas 

sexualizadas que despertam a curiosidade. De fato, um vídeo com título “Como transo com 

mulheres com unhas grandes” certamente atraiu curiosos, inclusive homens que veem a relação 

entre mulheres como feitiche. Mas ao assistir os vídeos, percebemos a potência da narrativa: 

(...)mas vocês acharam que o vídeo ia ser só isso? Claro que não! Tem que ter  

problematização. Se não tem problematização, não é Luci, não é vídeo de Luci 

(....) vocês sabiam que muitas meninas não gostam de penetração na hora do 

sexo? Vocês sabiam disso? (Mulheres hétero, bi e lésbicas [aparecendo como 

texto na tela]) Porque sexo não é só penetração.A gente é criado pra aprender 

 
30 Vídeo: Tutorial Completo: Como fazer tranças de lã. 2 jul 2015. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=41uzgptE6A4>. Acesso em 10 jun 2021 
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que sexo é pau na buceta, buceta no pau, e não é (...) a gente cresce assim 

cheia de neura achando que tem que ter piru no sexo. Se o cara não gozar nem 

foi sexo,(...) com file pornô na nossa cabeça, nas nossas ideias(...) Tem mil 

formas de você se relacionar sexualmente com alguém, então o fato de eu ter 

unha grande não significa nada, não implica em nada.(...) Eu sei que meu 

trabalho aqui é fazer essa informação chegar pra vocês, então eu não to 

fazendo esse vídeo de cara feia, ou então fazendo esse vídeo forçada (...) eu 

realmente me propus a explicar pra vocês e a dar detalhes, porque, bom, meu 

trabalho é esse, né [risadas] Podem deixar perguntas aqui nos comentários (...) 

mas não saiam fazendo esse tipo de pergunta para meninas bi ou lésbicas 

porque não é legal, tá bom? Pesquisem antes de perguntar as coisas, é muito 

legal, o google tá aí pra isso. (Vídeo: Como Transo C/ Mulheres C/ Unhas 

Grandes? - 2 de março de 2018)31 

Esse trecho ilustra bem como Luci conduz o seu canal. Com leveza, falando sobre 

assuntos cotidianos, vivências próprias e assuntos que despertam a curiosidade mas trazem sua 

própria narrativa e suas próprias definições. Ainda assim, os questionamentos sociais aparecem 

com frequência, em todas as temáticas. Provavelmente é difícil uma mulher com tantas 

intersecções de minorias sociais não provocar tensões em suas narrativas.  

Outra problematização que a produtora traz é sobre a produção de conteúdo online, 

que também aparece na amostra que selecionamos para análise. Luci destaca a proximidade do 

discurso vazio sobre “atração de boas energias” e a meritocracia: 

Vim falar de polêmica, que é o que eu gosto, é o que me move, o que nos 

move. Eu falo com vocês há muito tempo no instagram sobre isso, mas vocês 

me pediram muito para gravar esse vídeo, então está aqui. Vocês pedem, eu 

faço. (...) por que a maioria dessas influencers de milhão são brancas? Por que 

a maioria delas já nascem em berço de rico? Por que? Por que as pretas não 

tão lá também ? A gente vê uma, duas no máximo lá no topo. Será que a gente 

não tá agradecendo suficiente, bebê [voz de deboche] (...) No caso das pretas 

a gente joga energia boa pro universo e a gente volta sabe com o que? Com 

um tiro. Bala perdida. PM. Briga. Tiroteio. (...) Será que isso tudo é que a 

gente não tá agradecendo suficiente ou é o Estado que nos mata todo dia? A 

forma como as coisas funcionam… o capitalismo… ein? (....) Mas na verdade 

o que eu vim falar aqui hoje é: não acreditem e nem apoiem esse discursos de 

meritocracia. Não é porque você conseguiu, mesmo com suas maiores 

dificuldades (...) não quer dizer que uma outra pessoa vai conseguir, meu anjo. 

(...) Reconheçam seus privilégios e não hajam como se todas as pessoas 

fossem conseguir as melhores coisas desse mundo. (Vídeo: Não Aguento mais 

 
31 Vídeo: Como Transo C/ Mulheres C/ Unhas Grandes? - 2 de março de 2018. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=NNv3L78MZEk>. Acesso em 10 jun 2021 
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as Blogueiras Good Vibes. 3 maio 2018)32 

A chamada de atenção para a importância de ter responsabilidade ao ser Youtuber ou 

influenciadora digital aparece mais uma vez em um vídeo que mais parece um recado à outra 

influenciadora, Rayza Nicácio33, que coleciona mais de 1 milhão de seguidores. De maneira 

respeitosa, e frisando a necessidade de normatizarmos que mulheres pretas podem falar sobre 

assuntos diversos, a produtora protagonista de nossa análise crítica Rayza pela falta de cuidado 

ao não pensar em mulheres pobres e faveladas em sua produção.  

Não há problema nenhum em ser uma mulher preta e se vestir do jeito que 

você se veste, pelo contrário. Eu acho que nós somos pessoas antes de tudo e 

eu acho muito legal quando criadoras negras colocam o jeito que se vestem de 

verdade, falam sobre isso, falam sobre coisas que não necessariamente estão 

ligadas ao racismo. Eu acho incrível. Porque nós somos múltiplas, né? (...) 

Acho que somos múltiplas e devemos abraçar todas as formas de representar 

quem somos no mundo. (...) influência é uma coisa muito poderosa, uma coisa 

que não se brinca, por isso, nós, criadores de conteúdo temos que ter três vezes 

mais responsabilidade (...) Mas a gente tá falando aqui de construir autoestima 

de mulheres negras. Que é isso que a gente faz, é esse nosso trabalho aqui. 

Que eu não sei se você sabe, mas esse é o nosso papel aqui (...) um beijo, 

espero a discussão aqui embaixo nos comentários e até a próxima. (Vídeo: 

Rayza Precisamos Conversar)34 

Em outro momento, em um vídeo com parceria publicitária em que fala sobre 

autocuidado, Luci destaca novamente desta sobre a importância das influenciadoras, desta vez 

sobre corpos e padrão de beleza: “Siga pessoas reais nas redes sociais, que celebrem seus 

corpos, e te inspirem a amar o seu do jeito que ele é.”.35 

Outro tema que aparece mais de uma vez é o da dor. Da primeira contando sobre a 

morte de sua melhor amiga, e a segunda contando sobre um ataque homofóbico que sofreu junto 

de sua noiva, da época, em um bar no Rio de Janeiro. A youtuber já abre esse vídeo falando 

 
32 Vídeo: Não Aguento mais as Blogueiras Good Vibes. 3 maio 2018. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=-2hdJ_Ozn_w>. Acesso em 10 jun 2021 
33 Canal Raiza Nicácio. Disponível em:<https://www.youtube.com/user/rayzabatista>. Acesso em 15 jun 2021 
34 Vídeo: Rayza Precisamos Conversar. 14 ago 2019. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=di4q05-

lGXo>. Acesso em 10 jun 2021 
35 Vídeo: MARQUINHA DE BIQUINI, como fazer? passo a passo e cuidados pós sol. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=TeWvsf1ndWY>. Acesso em 10 jun 2021 
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sobre a importância de denunciar casos como esse. Infelizmente, na época, ela não levou o caso 

à Delegacia porque acreditava que seria descredibilizada e que “não daria em nada”. Mas, fez 

seu relato nas redes sociais, inclusive com intuito de alertar outros LGBTQIA+ sobre lugares 

não seguros: 

Já estou logo falando o nome do bar, porque muita gente pediu pra eu expor, 

pra gente poder ir atrás, com senso de justiça e tentar resolver essa situação, 

tentar alertar pras pessoas esse tipo de lugar, esse ambiente que não é para 

pessoas LGBT, você não vai se sentir bem-vindo lá. Então já estou falando 

logo o nome do bar, vai ter o link da página aqui. Eu cansei de me calar e não 

ir atrás, e não fazer alguma coisa. (...) pra quem me conhece fora do Youtube 

sabe que eu sou uma pessoa muito calma, e se você não acha isso eu estou te 

mostrando agora, espero que você acredite. Eu sou uma pessoa muito calma, 

eu evito briga, evito confusão, eu choro com barulho de tiro, eu choro com 

barulho de gente gritando, eu tenho ansiedade e síndrome do pânico, então eu 

evito qualquer tipo de ambiente que tenho briga.Eu cresci num ambiente com 

muita briga, muita polícia, muitas tensões(...) então eu abandonei isso da 

minha vida. (...). Nessa hora eu levantei da cadeira e comecei a gritar sim. Se 

você acha que eu fui estrérica foda-se, eu fui estérica realmente. Eu quero ver 

se alguém tivesse batido nas costas da sua mulher ou nas costas do seu 

namorado sem nenhuma permissão, já sabendo o que isso tudo quer dizer: 

homofobia, ou lesbofobia, na verdade, né? Nisso todo mundo do bar já estava 

olhando pra gente né. Como quem diz alá as duas sapatão. As sapatão que 

adoram arrumar confusão. Alá, sapatão não pode ver um negócio que já quer 

arrumar confusão, como vocês realmente pensam a gente, né? (...) Vocês 

provaram mais uma vez como é difícil ser uma mulher que namora outra 

mulher, principalmente uma mulher preta que namora outra mulher preta. (...) 

Eu sinto todos os dias o peso de ter escolhido contra pras pessoas quem eu 

sou. (...) Eu queria mostrar pra vocês como é difícil ser uma youtuber assim 

[fazendo referência a raça e sexualidade](...) Quando vocês não matam a gente 

pela carne, vocês matam a nossa alma todos os dias. (Vídeo: O Dia que 

Sofremos um Ataque Homofóbico. 12 maio 2017.)36 

Apesar de não ser o foco do nosso trabalho, nesse caso nos chamou muito a atenção 

um comentáio específico, que destoa dos habituais comentários de mulheres pretas e/ou lésbicas 

e bissexuais: “Sou pai solteiro morador do RJ tenho uma filha de 15 anos lésbica, meu medo é 

esses tipos de pessoas sem noção homofóbica que não sabe respeitar o direito do próximo aonde 

vira ate agressão. Se é minha filha nem sei oque fazer” (Thiago Dantas). O comentário chama 

 
36 Vídeo: O Dia que Sofremos um Ataque Homofóbico. 12 maio 2017.  Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=u9QlY115B1A>. Acesso em 10 jun 2021 
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atenção para o público diversificado e os diversos lugares de interesse e identificação com Luci.  

Além disso, aparece nessa relação dos vídeos mais populares a primeira vez que a 

temática LGBTQIA+ é o assunto principal de um vídeo. Nele, Luci conta que: 

Depois que eu assumi meu relacionamento com a minha namorada, nas 

minhas redes sociais vocês andam me pedindo muitos conselhos sobre 

relacionamentos lésbicos ou como se assumir e hoje eu vim contar um 

pouquinho da minha história. De como eu descobri que eu também gostava de 

meninas. Eu não falo muito sobre a minha sexualidade porque até pra mim 

ainda é um pouco complicado de entender (...) Eu tive minha sexualidade 

aflorada muito cedo (...) E aí eu fui ficando com meninos porque todo mundo 

dizia que eu tinha que ficar com meninos. E todo mundo dizia que tinha que 

ser desse tipo gostosinha, maravilhosa, colocar os peitão todo num decotão 

maravilhoso, botar o rabinho pra fora, ir pros bailinhos, sarrar nos meninos, 

deixar eles fazerem o que quiserem comigo porque é isso que é ser menina. E 

eu fui nessa aí também porque todo mundo fazia, minhas amigas faziam. E 

enfim, coisas do machismo do dia-a-dia, machismo da vida, do mundo, 

patriarcado, essa coisa toda que a gente já sabe. (...) Até que eu fiquei com 

uma menina e depois eu fiquei com outra, e depois eu fiquei com mais uma, e 

eu nem ligava pra isso. Na minha cabeça não tinha nenhuma diferença de 

menino e menina. E eu fui ficando com meninas mas eu nunca parei pra pensar 

“Hum, eu sou bissexual” ou “hum, eu fico com meninas talvez eu seja 

lésbica”. Era uma coisa que eu fazia porque eu gostava de fazer. Eu ficava  

com meninas porque me dava vontade. Eu nunca parei pra pensar o que isso 

iria dizer na minha vida.Até que eu fiquei com uma menina mais sério, se é 

que vocês me entendem. E aí eu já estava com 15 anos. E aí eu já estava 

pensando mais sobre quem eu era perante uma sociedade, né? Com 16 já fui 

me descobrindo uma mulher negra, porque eu não sabia antes. E fui pensando 

muito em questões sociais. (...) E eu fui descobrindo que eu também gostava 

de meninas e que eu podia me enquadrar em bissexual, pansexual, enfim… 

(Vídeo Como Descobri que Também Gostava de Meninas #30kdaLu - out de 

2016)37 

É importante chamar atenção para o fato de que neste vídeo Luci estava comemorando 

seus 30 mil inscritos no canal, e agora em 2021 a criadora de conteúdo coleciona quase 300 mil 

inscritos38. Essa fala informal, que parece sem roteiro, como quem conversa com uma amiga e 

conta sua própria história, certamente foi aos poucos trazendo muitos seguidores para a 

produtora de conteúdo. Esse “lugar seguro”, onde Luci conta suas vivências e ajuda centenas 

 
37 Vídeo Como Descobri que Também Gostava de Meninas #30kdaLu - out de 2016. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=xruJOXLaoiI>. Acesso em 15 jun 2021 
38 Esses números correspondem à 20 de agosto de 2021 
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ou milhares de pessoas a se identificarem e construírem suas próprias definições ou terem novas 

visões sobre assuntos não tratados com naturalidade na mídia hegemônica como a diversidade 

sexual. 

Relembramos então que “(...) o espaço virtual tem sido um espaço de disputas de 

narrativas; pessoas de grupos historicamente discriminados encontraram aí um lugar de existir, 

seja na criação de páginas, sites, seja em canais de vídeos, blogs.” (RIBEIRO, 2019). Sendo 

assim, o espaço que Luci ocupa e a representação nada isenta de seu lugar de fala e as 

problematizações que esse lugar propõe constroem um canal que participa dessa disputa de 

narrativas em um caminho de autodefinição.  

3.6 Análise da entrevista 

Além da análise temática, realizamos uma entrevista com a produtora, que devido a 

pandemia de Covid-19 – em curso, no Brasil, desde março de 2020 –, a conversa aconteceu via 

Google Meet. Passamos cerca de uma hora em um diálogo produtivo que trouxe novos 

elementos para nossa pesquisa. Apesar de encontrarmos muitas respostas nos próprios vídeos, 

conversar com Luci foi extremamente importante para a consolidação de nossas reflexões.  

Nossa entrevista não foi baseada em um roteiro estruturado em perguntas rígidas, e 

sim em cinco tópicos de desenvolvimento que entendemos como os mais importantes para 

termos o ponto de vista da própria criadora de conteúdo sobre, são eles: 

• Uso do Youtube para promover empoderamento;  

• Relação com o público; 

• Dificuldades de produção; 

• Relação com o Movimento LGBTQIA+ (invisibilidade bissexual e racismo); 

• Relação com o universo LBGTQIA+ no Youtube (parada LGBTQIA+ online). 
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E quando o assunto foi usar o Youtube como ferramenta de empoderamento, a teoria 

acadêmica tomou forma em palavras e experiências: 

Eu acho que na minha história, o cabelo me fez despertar por um monte de 

outras questões e vão ecoar na minha vida inteira assim, sabe? O cabelo é só 

a ponta do iceberg, mas precisa existir a ponta do iceberg. Então eu acho que 

pra muita gente que [INAUDÍVEL 2’20”] vendo os vídeos e crescendo, o 

cabelo foi só a faísca mesmo pro bagulho pegar fogo. E aí o cabelo levou a 

gente pra um monte de outros caminhos de autoconhecimento, assim, mas 

começou por ele. Com certeza começou por ele. E negar isso, cara, é apagar a 

história um monte de mina preta que precisou desse fogo, dessa ponta do 

iceberg aí pra se reconhecer. Não é “Se descobrir”, todo mundo sabe quem 

é, mas se reconhecer, se entender, se ver, entender de onde vem as dores, 

os traumas passados, que parecem tão atuais, então foi só a faísca. É assim 

que eu vejo o meu canal, quando eu falo sobre empoderamento, é uma 

ferramenta. Mas um caminho, mas quem vai seguir é você assim, talvez eu te 

dê uma frase que faça alguma coisa acordar dentro de você, como já ouvi 

tantas frases, de tantos escritores, de tantos youtubers que eu acompanho há 

tantos anos, que despertaram tanta coisa em mim. (Gonçalves, 2021)39 

Luci não conseguiria (e também não tenta) produzir um conteúdo isento sobre quem 

ela é e seu lugar de fala. Nossa análise indica que essa narrativa que não se esquivam de sua 

realidade e dos questionamentos e problematizações que produz traz uma identificação com o 

público que a acompanha. Especialmente porque é visível a honestidade nesse processo de anos, 

desde as fragilidades adolescentes e receios de falar sobre questões sociais no início, até o 

entendimento da importância dessa divisão de experiências na vida de tantas pessoas. Além da 

análise dos vídeos, na entrevista a produtora deixou clara a sua fidelidade ao que ela representa. 

Quando falo sobre a potência que é não se esquivar ou não deixar de falar das 

interseccionalidades que a atravessa Luci responde:  

Não vou, porque é sobre mim, é sobre a minha existência. Se é pra ser 

invalidada, se é pra fingir uma coisa que eu não sou, eu volto a trabalhar CLT, 

tá ligado? Eu cubro minhas tatuagens, eu finjo que sou hétero, e volto a 

trabalhar CLT, se é pra ser invalida. Aqui eu não vou ser, o único espaço em 

que eu posso ser. E falar sobre as minhas questões, eu não vou deixar de falar. 

E eu já deixei de falar muito, e aí incomoda. Eu acho que eles têm medo. 

 
39 Entrevista No.1 Luci Gonçalves [concedida à autora Adrian Bush] 
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(Gonçalves, 2021)40 

Parece que quando Luci diz “eu já deixei de falar muito” carrega em sua voz a fala de 

milhares de mulheres que vieram antes dela. A produtora é muito ciente da importância de sua 

representação e de sua responsabilidade enquanto influencer, mas certamente esse é um 

entendimento que veio com o tempo em seu processo de empoderamento e amadurecimento 

enquanto Youtuber.  

Mas quando eu comecei a fazer os vídeos, eu só era uma adolescente que tava 

mostrando ali como é que fazia um coquinho no cabelo pra finalização durar 

mais. Eu num tava achando ou pensando que eu ia mexer com a sua vida, ou 

mexer com a forma que você se enxerga, ou a ideia que você tem sobre alguma 

coisa, sabe? Eu só tava ali existindo. Eu não cacei nada disso, eu não fui atrás 

de nada. Eu era a pessoa mais perdida do mundo, não sabia o que fazer, achava 

que não tinha talento pra porra nenhuma. Que nunca ia ter uma carreira, 

porque não sabia fazer nada, ou era muito bom em nada. Eu só tava ali com o 

celular de alguém emprestado, gravando uma coisa porque eu achei que ia 

ajudar duas pessoas, entendeu? (Gonçalves, 2021)41 

Na entrevista, Luci se refere a sua trajetória como “atropelo” para ilustrar a não 

intenção de tornar a gravação de vídeos sua carreira. Mas esse atropelo pode, na verdade, ser 

entendido como espaço em que ela podia se expressar, o “lugar seguro” a qual Collins se refere, 

que mesmo fazendo aquela discussão sobre não ser tão seguro assim, permite a expressão e o 

alcance de semelhantes. É possível ver o quanto compartilhar as vivências, além de fazer um 

grande trabalho social, também era importante para a criadora.  

Ao falar sobre sua relação com o movimento LGBTQIA, a criadora de conteúdo faz 

questão de falar sobre a relação fora do meio digital. Isso porque levantamos o assunto sobre a 

parada LGBTQIA+ online, transmitida exclusivamente pelo Youtube nos últimos dois anos 

devido a pandemia ainda em curso. 

Eu vou pra minha favela, eu vou ver meus amigos, tomo uma cerveja, 

converso sobre ela e acabou, me preenche. Porque esse é o movimento LGBT 

 
40 Entrevista No.1 Luci Gonçalves [concedida à autora Adrian Bush] 
41 Ibdem 
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pra mim de verdade, entendeu? Minhas colegas, minhas amigas trans, 

travestis, sabe? As nossas vivências, a forma como a gente enxerga o mundo, 

isso que me ajuda a criar, isso que é minha força, isso me preenche, tudo me 

faz seguir em frente, entendeu? O movimento LGBT de verdade, quem tá na 

rua, quem toma soco, é quem toma tapa, é quem não consegue emprego, é 

marginalmente excluído da sociedade duas, três vezes dependendo, sabe? 

Então assim, a gente tá acostumado a ser excluído. Eu tô acostumada a ser 

excluída mesmo. Eu tô acostumada. E ainda tem ser bissexual, não basta ser 

preta, ainda sou bissexual. Já não sou muito bem enxergada. Eu já não tô com 

moral com esse povo. (Goçalves, 2021)42 

Apesar de claramente não querer falar sobre os processos que fizeram ela não estar na 

Parada Online, bem como expor situações no “universo” LGBTQIA+ online, fica evidente que 

há situações em que falar sobre “estar acostumada com a exclusão” e fazer questão de falar 

apenas sobre o movimento das ruas pontua suas reflexões. Ela completa, ainda: 

É a tal da interseccionalidade para o lado ruim. Pesa também, né? Pesa você 

ser preta, aí você ser bissexual... já é super apagado no movimento, e aí você 

é favelada. E favelada é o temperinho final pra não chamarem assim, sabe? Já 

é gorda... (Goçalves, 2021)43 

Com essa perspectiva, entendemos que há uma grande potência de representações e 

narrativas como as de Luci na cibercultura, com potencial para emergirem com força e 

provocarem processos de empoderamento através da identificação e popularização de 

questionamentos a partir do lugar de fala daqueles que jamais tiveram onde falar com grande 

alcance. Entretanto, os processos seguem acontecendo na hegemonia que conhecemos e apesar 

de observarmos que o trabalho desses influenciadores têm negociado sentidos no cotidiano, 

esse é um caminho à longo prazo, e é preciso que nos atentemos para as exclusões e reproduções 

hegemônicas mesmo em ambientes aparentemente em prol da diversidade. Por isso a 

importância de explorarmos as interseccionalidades e diferenças como potências.  

  

 
42 Ibdem 
43 Ibdem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluo este trabalho em agosto de 2021, dois anos e seis meses depois de meu 

ingresso no Programa de Pós Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). E é importante dizer que mais da metade desta pesquisa foi feita em anos 

de quarentena por causa da  pandemia da Covid-19. Entrei em março de 2019 no mestrado e 

em março de 2020 os números da doença no Brasil nos fizeram ficar em casa e mudar 

completamente todas as dinâmicas nas quais estávamos acostumadas. Aulas on-line, dinâmicas 

completamente diferentes, medo generalizado, inúmeras perdas, incertezas políticas: esse é o 

cenário desta pesquisa. 

Nossa busca foi por responder se a plataforma Youtube, inserida na cibercultura, é 

capaz de viabilizar o empoderamento de minorias, especificamente LGBTQIA+. E com o 

decorrer da pesquisa entendemos que ela pode ser usada como ferramenta de empoderamento 

individual a partir da identificação com semelhantes e reconhecimento de lutas. Assim como é 

possível ver o processo de empoderamento da própria criadora de conteúdo através dos anos, o 

relato de seguidoras sobre a importância da representação e discursos da Luci para seus próprios 

processos responde sobre a possibilidade do uso da plataforma para que conteúdos alternativos 

sejam alcançáveis e promovam reconhecimento e fortalecimento de minorias.  

Essa análise não nos permite responder, no entanto, o que se perde nesse processo. O 

esvaziamento de termos mediante à urgência das redes, a facilidade de cooptação de pautas e 

quais são de fato as partes ruins disso. Não estamos cegas para essas questões e tentamos 

pontuá-las durante essa dissertação. As armadilhas das pautas identitárias sem embasamento, a 

sensação de empoderamento sem que seja acompanhado por leis e direitos. Todos estes são 

pontos importantes, mas nossa pesquisa tem foco na observação das potencialidades, e possíveis 

contribuições para a negociação cotidiana sobre hegemonia e preconceitos.  
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Caminhamos de forma exploratória. As mudanças de rumo aconteceram inúmeras 

vezes de acordo com o que era achado em campo e na bibliografia. Optamos por iniciar a 

dissertação com os conceitos principais que permeiam toda a nossa linha de raciocínio. 

Empoderamento, em seu sentido original da obra de Paulo Freire, que é também usado na 

discussão do feminismo negro, parte funadmental presente neste trabalho. Optar pelo 

feminismo negro para embasar nosso trabalho foi transformador. A perspectiva interseccional 

mudou completamente, e de forma positiva, a análise desta dissertação, e trouxe com ela outras 

bases importantes como a de “Irmã Outsider” (LORDE, 2020) e Imagens de Controle 

(COLLINS, 2019).  Com essa base teórica foi possível observar e relacionar aspectos 

importantes dessa produção no YouTube que talvez pudessem passar despercebidos.  

Para entender melhor o ambiente de comunicação que estamos lidando, no segundo 

capítulo fizemos um levantamento de canais LGBTQIA+ no Youtube. A intenção foi ter uma 

visão panorâmica desse universo, e obter os indicativos numéricos em mãos, ainda que eles não 

fossem o principal interesse da pesquisa. Com isso, concluímos que há uma potência de alcance 

para pessoas não-hétero no Youtube, que promovem temáticas e vão de encontro com a 

heterossexualidade compulsória promovida pela mídia tradicional, mas há uma reprodução de 

predominância masculina e com recorte de classe, visto que seu fazer é também estruturado 

pelo sistema capitalista. Notamos também que os criadores de conteúdo que mais se destacam 

são aqueles que se afastam da discussão política. Ou seja, os canais de pessoas LGBTQIA+ 

com mais popularidade são aqueles que não tem a temática do movimento como principal 

abordagem em seus vídeos.  

E foi com esse resultado, que observamos o cenário para a escolha do canal que seria 

nosso objeto para análise. Neste ponto do trabalho, já tínhamos claro que uma entrevista com 

uma produtora de conteúdo para o Youtube seria de grande importância para a pesquisa 
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acadêmica. Além da nossa análise temática, as percepções da própria criadora sobre o seu fazer, 

especialmente ao que se refere aos questionamentos quanto a possibilidade de realizar ativismo 

digital em uma plataforma hegemônica como o YouTube.  

Apesar de serem subcapítulos teóricos que explicam conceitos centrais para a 

dissertação, optamos por desenvolver sobre autodefinição e especialmente “lugar de fala” no 

último capítulo. Isso porque são conceitos importantes para nossa análise, especialmente “lugar 

de fala”, já que defende a importância de não nos ausentarmos de debates que não 

necessariamente dizem respeito a nossa própria vivência, mas que a partir da 

interseccionalidade, inclusive, podem ser caminhos de empoderamento e de negociação com os 

preconceitos cotidianos assegurados pela hegemonia.   

No capítulo de análise, com base em toda teoria que nos ambalou até aqui, 

conseguimos observar que o canal de Luci participa dessa disputa cotidiana de narrativas em 

um caminho de autodefinição. As temáticas diversas do canal não deixam de lado a persona 

que fala e por isso,confrontam repedidamente a hegemonia heteronormativa. A possibilidade 

de identificação de outras pessoas como ela, sejam bissexuais, negras, gordas ou periféricas de 

narrativas múltiplas, tem potencial para promover o empoderamento individual e 

consequentemente, o coletivo. 

Acreditamos que pudemos contribuir para análises futuras sobre o fortalecimento de 

minorias a partir desse espaço que segue em constante mudança. O levantamento de canais 

LGBTQIA+ e da  entrevista com a criadora de conteúdo serão registros que poderão ambientar 

a situação de nossa época e ajudar a desenvolver análises nesse campo tão mutável. 

Acompanhar as potências e amarras que a cibercultura nos proporciona não é tarefa fácil, mas 

é extremamente necessária.  

Peço desculpas caso a “cegueira” branca não tenha me deixado ver algo nessa análise, 
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mas seria trair a pesquisa e seus indicadores não trazer a interseccionalidade entre gênero, raça 

e sexualidade, ainda que correndo esse risco. A entrevista e toda pesquisa ficam disponíveis 

para novas análises, a partir de outros olhares. E é preciso terminar agradecendo à Luci em 

nome de tantas outras mulheres que utilizam esse “espaço seguro”, que não é tão seguro assim 

para quem se expõe, para criar ambientes de compartilhamento importantes para a identificação 

e fortalecimento de tantas pessoas: Obrigada, Luci, por compartilhar seus processos, mesmo 

sabendo que  “nunca é sem dor” (LORDE, 2020).  
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ANEXOS  

Tabela 3 - Levantamento de Canais LGBTQIA+ no Youtube 

NOME DO 

CANAL 

INSCRITOS VISUALIZAÇÕES SIGLA GÊNERO OBS 

Luba Tv 6783817 874800475 G masculino   

Hotel 

Mazzafera 

4967804 627444710 G masculino   

Diva Depressão 2223032 308228892 G masculino   

UmBipolar 1818807 191274073 G masculino   

Põe na Roda 1052872 155403074 G masculino   

Mandy Candy 1844433 150883253 T feminino   

Fmastrandea 628316 141023044 G masculino   

Dora 

Figueiredo 

1742738 101725958 B feminino   

Clara Aguiar 1107046 71254352 B feminino   

O Jean Luca 1083381 65667537 G masculino   

P.Landucci 1002921 65050621 L feminino   

Ellora 1372366 58754278 B feminino   

Mundo Paralelo 927258 54613287 B masculino   

Estilo Bifásico 394489 51204216 G masculino   

Carlinhos Maia 1771144 51204216 G masculino   

Para Tudo 

(Lorelay) 

670141 42688998 G masculino Drag 
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Thiessita 685722 39295583 T feminino   

Lucas Nogueira 522190 37118696 G masculino   

Henrytado 554964 36329223 G masculino   

Tá querida 611108 33839852 B feminino   

Canal das bee 371477 32955596 L  G     

Frederico 

Devito 

465214 32884274 G masculino   

Escarião Vlogs 472104 29857644 G masculino   

Hila e Vick 338674 25990825 L feminino   

Maicon Santini 547939 25960505 G masculino   

Pietra de Pinho 715017 25011673 L feminino   

Alexandrismos 449920 23740005 L feminino   

Gabriella 

Moretti 

428620 22788966 L feminino   

Moacir 

Salvatore 

392538 22721638 G masculino   

Victor Meyniel 948318 21029787 G masculino   

Ohara Tv 915906 20107582 B feminino   

Louie Ponto 536310 16991003 L feminino   

Jéssica ballut 231828 15847952 L feminino   

Mi Alves 302500 13883570 L feminino   

Pedrugo 322987 13543604 G masculino   

Bruno Fala 131299 13204771 G masculino   
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Luan Poffo 223332 12896621 G masculino   

Anna 

Bagunceira 

232211 12002171 L feminino   

Joana 

Castanheira 

235103 11735290 L feminino   

Lucy 

Gonçalves 

266466 11684175 B feminino   

Hugo Gloss 334497 10798138 G masculino   

Bixa melhore 102192 10505086 G masculino drag 

Kaique Pereira 632519 9703843 T masculino   

Fora da Casinha 171646 9280812 G masculino   

Rafael 

Supernok 

184101 9248156 G masculino   

Rafael Benigno 208528 9164371 G masculino   

Apartamento 

202 

98623 8329904 L feminino   

Barbitch 167511 8279662 T masculino travesti 

Oxê mãe, é sua 

nora! 

123662 7842670 L feminino   

Beatriz Garcia 309199 6912784 L feminino   

Caio Braz 134267 6567598 G masculino   

Entre Elas 113276 6422815 L feminino   

Matando 

Matheus a grito 

114238 6343240 G masculino   
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Drag-se 64514 6125859 G masculino drag 

Transdiário 102531 5778809 T masculino   

Queen Briny 125388 5315855 T feminino   

Bryanna Nask 119967 4864685 T 

Não-

binária 

não- 

binarie 

Enrique sem H 213606 4618926 G masculino   

Paulo Expósito 113797 4542740 G masculino   

Artur e Rada 129129 4490191 G masculino   

Pedro 142631 4479060 G masculino   

Lucca Najar 91104 4425730 T masculino   

Tay Galega 59798 3743990 L feminino   

Bianca 

DellaFancy 

85752 3694557 G masculino drag 

Muro Pequeno 120125 3656932 G masculino   

Tempero Drag 112796 3559316 G masculino drag 

Arv Maria 104390 3454812 L feminino   

Penelopy Jean 84034 3086359 G masculino drag 

Chá dos 5 45068 2974658 G masculino   

Spartakus 

Santiago 

118932 2912249 G masculino   

O poder da 

gravata 

79615 2878382 B feminino   

Thais Ribeiro 144554 2833200 L feminino   
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Lili Pereira 110420 2610322 L feminino   

Tá Entendida 52636 2467004 L feminino   

Sapatômica 112697 2434535 L feminino   

grosteinandrade 72591 2178260 G masculino   

Aceita minha 

fama 

49399 2135238 T masculino   

Luxca 129136 1892808 G masculino   

Gabriel 

Comicholi 

38857 1889688 G masculino   

Dedê Soares 34306 1701772 L feminino   

Ariel Modara 109680 1607102 T masculino   

Guardei no 

armário 

35521 1332369 G masculino   

Rosa Luz Do 

Canal Barraco 

da Rosa 

37498 1220071 T feminino   

Bernardo Fala 54040 1107880 G masculino   

Débora Baldin 51836 974478 L feminino   

JU 

GIAMPAOLI 

36530 953161 B feminino   

Léo Viturino 33775 927288 G masculino   

Dani Cruz 23427 818867 B feminino   

Abe Chanel 31375 760516 G masculino   
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Priscila 

Guimarães 

10130 727237 T feminino   

Bruno 

Henrique Eré 

9505 617214 T masculino   

Jake Vieira 15979 562332 T masculino   

Vamos de Três 25993 553522 G masculino   

Blog do Math 10751 552562 G masculino   

CUP 14688 498609 Q agenero   

Luiz Gustavo 

Casagrande 

8893 467682 G masculino   

Joshua Czar 16167 443624 T masculino   

2drag 7682 414229 G masculino drag 

Fernand Motta 11795 405088 T 

não 

binária 

  

Um casal 

qualquer 

10160 387701 L feminino   

O lado bom do 

mundo 

13200 320104 G masculino   

Canal Sorti 36451 314291 G masculino   

Viaja Bi! 9836 289677 G masculino   

Dionne Freitas 3948 197211 T feminino intersexual 

Nicolas M. 

Ronchi 

6271 192176 T masculino   

Afrontay 9661 159842 G masculino   
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Bernoch 4848 134453 T masculino   

Gabriela Loran 6992 123316 T feminino   

Virou Virose 1645 122761 T masculino   

Ariella Moura 4810 113350 T feminino   

Doutora Drag 2453 17070 G masculino drag 

Canal Voz trans 1646 16842 T feminino   

Fonte: 7 - Levantamento realizado pela autora em 2020 
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Apêndice 

Entrevista No 1 – Luci Gonçalves 13 de agosto de 2021, via GoogleMeet 

Realizada com base no roteiro semiestruturado Nº 1 

 

Adrian: É, eu queria que você falasse sobre o seu processo dentro do YouTube, é muito antigo, 

né? E assim uma questão pra mim é tipo assim, é possível falar sobre empoderamento no 

YouTube? De fato aquilo ali pode ser uma ferramenta de empoderamento pras pessoas? E a sua 

história é a minha resposta assim, porque você chega ali começando a falar sobre cabelo, sobre 

transição capilar e aí a coisa vai amadurecendo e a gente vai amadurecendo com você, sabe? E 

eu acredito que assim como eu, muita gente acompanhou, né? Às vezes a gente se afasta, volta, 

mas tem muita gente campanha você, e desde muito tempo e assim, pra mim é fácil ver esse 

processo de empoderamento, sabe? Desde esse início. Que começa com o cabelo, né? Que 

começa com coisas que muitas vezes os movimentos sociais tradicionais falam: “ah isso não é 

sobre empoderamento, isso é capitalismo.” É capitalismo também, mas enfim nunca tivemos 

esse espaço que bom que temos agora, né? 

Eu acho que a gente escolhe [INAUDÍVEL] real da palavra empoderamento, que é dar poder 

ao povo. E aí a gente pode usar a palavra “ferramenta do empoderamento”. Porque o 

empoderamento em si eu não vou conseguir usar, sabe? É sobre mexer com estrutura, mexer 

com capital, mexer com o Estado. Aí a gente tem que mexer nas bases e que não dá, mas a 

gente consegue usar essas ferramentas pra chegar cada vez mais perto desse objeto que é o 

empoderamento, né? Que é um fato de pegar o poder [INAUDÍVEL 1’53”]. Então é sobre isso, 

eu acho que são ferramentas. Eu acho que na minha história, o cabelo me fez despertar por um 

monte de outras questões e vão ecoar na minha vida inteira assim, sabe? O cabelo é só a ponta 

do iceberg, mas precisa existir a ponta do iceberg. Então eu acho que pra muita gente que 

[INAUDÍVEL 2’20”] vendo os vídeos e crescendo, o cabelo foi só a faísca mesmo pro bagulho 

pegar fogo. E aí o cabelo levou a gente pra um monte de outros caminhos de autoconhecimento, 

assim, mas começou por ele. Com certeza começou por ele. E negar isso, cara, é apagar a 

história um monte de mina preta que precisou desse fogo, dessa ponta do iceberg aí pra se 

reconhecer. 

Não é “Se descobrir”, todo mundo sabe quem é, mas se reconhecer, se entender, se ver, 

entender de onde vem as dores, os traumas passados, que parecem tão atuais, então foi só a 

faísca. É assim que eu vejo o meu canal, quando eu falo sobre empoderamento, é uma 

ferramenta. Mas um caminho, mas quem vai seguir é você assim, talvez eu te dê uma frase que 

faça alguma coisa acordar dentro de você, como já ouvi tantas frases, de tantos escritores, de 

tantos youtubers que eu acompanho há tantos anos, que despertaram tanta coisa em mim. E se 

isso não é um começo de empoderamento eu não sei, né? Que faz você ir atrás de informação, 

informação é poder, informação sobre si, informação sobre o outro, informação sobre o 

passado, informação sobre o que realmente está acontecendo no presente, tá ligado? Isso é 

poder também, de fato. E que bom que a gente consegue [INAUDÍVEL 3’45”]. Eu realmente 

vejo o empoderamento através de mídias sociais desse jeito. 

Sobre o ativismo do sofá, eu acredito nele como uma das ferramentas do ativismo em geral, 

tendeu? É uma das formas assim... do mesmo jeito que eu acho que tem que ter a galera que 
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quebra banco, e bota fogo em estátua, tem que ter a galera que vai ali dialogar com o povo, 

que vai dialogar, que vai levar informação. Mas tem que ter a galera que queima também pra 

chamar atenção, entendeu? Um grupo de ativistas que faz do oito ao oitenta, de gente de tudo 

que é tipo e é essa é a beleza do bagulho, essa é a força do bagulho. Agir de todas as formas 

[INAUDÍVEL 4’34”] agir em todos os campos, assim... É igual ao ativismo pra mim na 

internet, é uma das formas é de empoderamento, são canais. E blogueiras negras é um 

empoderamento, cabelo é uma das ferramentas. Enfim, acho que tudo que serve pra atiçar a 

gente, que faz a gente ir atrás de mais informações é válido. 

Adrian: É, eu falo sobre ativismo de representação, sabe? Você por exemplo é uma mulher que 

não era representada, sabe? Então assim, se a gente tem um espaço e aí a porrada que as vezes 

vem é: “ah, mas não tem como você falar de revolução, de tudo daquilo, no YouTube que é 

uma plataforma do Google, que não sei o que, mas é usar a ferramenta, é exatamente isso, né? 

É usar a ferramenta. 

Eu vou falar a onde? Na Globo? Vai ter um pedaço pra mim lá na mídia tradicional? Pra me 

estereotipar, dar voltas e voltas e continuar a mesma merda? Não, eu vou fazer um bagulho 

meu, tá ligado? Eu tenho certeza que [INAUDÍVEL 5’37”] Eu fui do jeito que deu, eu e um 

monte de outros youtubers [INAUDÍVEL 5’50”]. Vai ceder quando vê que os criadores tão 

saindo da plataforma, foi o que aconteceu com o YouTube, a gente tava saindo da plataforma 

e eles tiveram que botar o pezinho no chão e falar: “o que a gente vai fazer sobre isso?” Então 

assim, se isso não é grande o suficiente pra essa galera [LGBT? – 6’] mais velha. Eu joguei as 

mesmas coisas. Que não era militante, que não era LGBT de verdade, que isso é ativismo de 

sofá, que empoderamento com o cabelo não é válido, que é tudo muito raso. Cara, arranca o 

caminho que eu gosto, eu acho que eu só tando vivo já sou o sonho dos meus ancestrais, e 

fazendo alguma coisa com a minha vida já é um dos sonhos assim imagináveis pra eles, então 

se isso não é o suficiente, eu realmente não sei. Eu acho que tem uma galera que vai se dar 

melhor nos movimentos sociais mais organizados, uma galera que vai se dar melhor na rua, 

em movimentos tipo Black Block. Uma galera assim, mais porradona mesmo, tem uma galera 

que vai ser melhor estudando sobre isso na faculdade, produzindo, indo pra esse lugar que é 

completamente branco, mas resistindo ali, esse não é o meu caso, entendeu? Não me vejo numa 

faculdade, porque eu não me vejo no ambiente acadêmico, não me vejo de verdade. Talvez um 

dia por hobby, mas assim por exercer mesmo eu não acredito, e não, isso não diminui a minha 

forma de ativismo sabe? Eu gosto de ver que tem uma galera invadindo esse espaço e vai firme. 

E não é pra mim, mas se é pra vocês vai realizar. Porque vai reverberar em alguma coisa, 

sabe? Vai inspirar uma outra pessoa, vai trazer mais gente preta. Vai mudar em alguma coisa! 

E eu fui prum outro lado, sabe? Que é usar um dos espaços, que é a internet, pra gente poder 

falar, debater. Eu fui pro espaço que é compartilhar minha vivência porque eu acredito em 

trocas de reais, eu acredito em humanização, sabe? Eu vou mostrar o lado da humanização. 

Se eu existo, se você me vê, se você me escuta falando sobre a minha vida eu me torno real, eu 

me torno humana. Eu me torno digna de direitos, sabe? Eu acredito que as coisas vão, vão, 

vão ali e cada um vai na tua, sabe? Eu hoje em dia eu tô muito mais tranquila, eu já fui muito 

mais barraqueira. [BRINCA FALANDO COMO SE ESTIVESSE FAZENDO BARRACO]. Ah, 

mas eu não tenho mais saúde mental não. 

Adrian: Não, com certeza e a universidade com certeza é um lugar extremamente resistente à 

diversidade e eu falo isso.. assim, eu faço comunicação, não sei o que. Só que eu fui pra UFF... 

só que eu sou de Nova Iguaçu, e eu já senti muito, sabe? Essas resistências. Assim, era brincava 

que meu grupinho na faculdade sou eu, dois viados nordestinos e uma favelada. É isso! A gente 
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ali segurando. Você falou do Youtube, né, que viu que estavam saindo da plataforma e aí 

começaram a olhar mais pra isso. Foi nessa época que surgiu o YouTube Black, foi nessa época 

que eles procuraram vocês, como é que foi isso? 

Então, o YouTube, de todas as plataformas, ele sempre esteve mais em contato com os 

criadores, desde sempre. Mas querendo ou não sempre acabava na mesma panelinha hétero-

cis-riquinho. E aí, o Google como uma empresa multinacional, começou a ter muita vaga, pra 

trabalhar lá dentro, em múltiplos cargos pra pessoas negras, pessoas faveladas, isso há muitos 

anos. E a entrada dessas pessoas, esse projeto [INAUDÍVEL 9’29”] que garantiu o que a gente 

tem hoje. Então, eu sou muito grata por todas as minhas amigas que entraram lá como meras 

estagiárias, procurando mais chances, comendo pão que o Diabo amassou. Sendo que muitos 

saem da cidade pra trabalhar em São Paulo, sobrevivendo numa selva! E foram elas, e eles, 

que abriram o caminho pros youtubers negros e LGBTs. Foi aí que foi criado os comitês de 

diversidade, dentro do Google, do Youtube. Foi por causa da galera que trabalha lá dentro. E 

a galera que trabalha lá dentro, é a galera que acompanhava esses youtubers. Então as coisas 

só se juntaram.   

O Youtube Black existe há muitos anos, muitos anos. Acho que a primeira edição foi em 2015, 

alguma coisa assim... 2016, em São Paulo. E quem criou foi uma equipe maravilhosa, uma 

delas a Natalia Cabral [CONFIRMAR NOME], incrível. Não vou nem contar essa história que 

uma mulher preta que trabalhou, uma dessas mulheres pretas, que trabalhou como estagiária 

no Google. E hoje ela ta perfeita, maravilhosa, enfim... Mas há muitos anos ela e outras pessoas 

criaram o Youtube Black, dentro do Google. [INAUDÍVEL 10’45”] daquilo que a gente 

conhece hoje. Mas era só um espaço mesmo pra galera se reunir, se sentir segura pra poder 

falar, pra poder existir. E aí foi ganhando marketing, o peso em dinheiro. E hoje, existe o fundo 

Vozes Negras, que pega um youtuber preto e ajuda com grana, com material de trabalho, com 

workshop, com [INAUDÍVEL 11’15”], dentro do Youtube. Então foram elas.  

Mas essa saída né... Como que a gente fica numa rede social que não ta preocupada em 

diferenciar [INAUDÍVEL 11’35”] e ai o Youtube começou a correr. Em tudo, tudo... desde o 

apoio financeiro, a melhorar denúncia, até se conectar mais com os criadores de conteúdo, 

caçar mesmo, sabe? Quantas e quantas vezes a galera do Youtube mandava mensagem 

falando: “cara, me indica canal assim assim e tal.” Um trabalho de comunicação mesmo, pra 

encurtar a distância entre o criador e a plataforma. E hoje, é o que é. Nenhuma outra 

plataforma cuida tão bem dos criadores como o Youtube. O Tiktok está tentando também, mas 

é porque isso aconteceu de muitos anos. Graças aos programas de estágio do Google para 

pessoas negras, pessoas faveladas. E olha como que práticas como cotas, como projetos assim 

vão mudando as coisas envolta de nós, sabe? Depois de anos a gente consegue ver hoje um 

impacto dessas contratações que rolaram há 10, 8, 7, 5 anos atrás.  

Adrian: O meu PPG lá, chama Mídia e Cotidiano. E é exatamente isso, a gente pensa exatamente 

como essas relações do cotidiano mudam a vida, aplicadas às mídias. E aí, a minha ideia no 

projeto é essa. Que vocês enquanto representações, que não estão na mídia hegemônica, mas 

que resistiram nessa – que a gente não pode chamar de alternativa porque ela é do Google e tal. 

Mas que pra mim, ela possibilita representações e comunicações alternativas. Vocês fazem uma 

negociação com o mundo, sabe? E é essa negociação. Porque há uns anos atrás: “ah, as 

Youtuber Negras tão saindo do Youtube.” – “ah, dana-se”. Mas não, mas vocês fazem muto 

volume. 

Quando começa a mexer no bolso... é o que a gente sempre fala, querendo ou não é uma mistura 

de coisas. Foram as cotas, foi a pressão, foi mexer no bolso... e o Youtube começou 
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[INAUDÍVEL 14’] que tava perdendo dinheiro sabe? Deixando de fazer umas coisas, tenho 

certeza que eles ganham muuuuito. Eles não tão fazendo um favor pra gente.  

Então tipo: “ah somos bonzinhos. Estamos investindo não sei quantos bilhões em plataforma. 

Não sei quantos milhões na mão de criador negro porque a gente é legal.” Eu me sinto paga. 

Toda vez que o Youtube manda um mimozinho aqui pra casa.  Sei lá, um Macbook. Eu me sinto 

paga por oito anos de trabalho, que metade disso foi de graça. Eu não fico tipo: “ó meu Deus, 

o Youtube me deu, me ama. Ai que plataforma maravilhosa de trabalhar.” [INAUDÍVEL 

14’45” -14’48”] Lá eu sinto meu trabalho valorizado, eu sinto que não sou mais um perfil. Eu 

sinto que meu trabalho tem voz lá, é por isso que eu fico. Eu nem ligo pra número de 

visualização, de engajamento... eu só quero continuar. Só quero que você possa olhar a minha 

carreira, de onde ela saiu e pra onde ela foi. É a única coisa que me importa. Quantas pessoas 

viram... Se as pessoas que estavam há oito anos são as mesmas, ótimo. Que traga pessoas 

novas. Não ligo de estar em primeiro lugar, de ter mais seguidor. Eu quero que meu trabalho 

faça sentido, cronologicamente, inspiracionalmente, tudo tudo, quero que faça sentido... 

Adrian: Nesse sentido eu queria te perguntar assim, números não importam tanto. Mas assim, 

eu acredito que as histórias que você deve escutar, dos seguidores que devem entrar em contato. 

Eu não sei nem como eu me sentiria assim, porque é muito bacana assim, o pouco que eu leio 

em comentário, né? Eu fico assim: “nossa, eu Luci deve ficar muito emocionada.” E aí eu queria 

que você falasse um pouco sobre essa relação com o público, assim, especialmente as meninas 

negras e as meninas LGBT, né? 

É assustador. Muito puxado, porque é muito grande. Porque é como você falou, a gente não 

tem noção das coisas assim... E na pandemia, como meu trabalho sempre foi muito rua, eu 

sempre fui muito rua, sempre fui rueira, desde criança. Minha mãe tinha que me chamar, botar 

pra dentro de casa [INAUDÍVEL16’40”] brincando, sempre fui muito da rua. E eu adulta 

continuo assim, eu tô até descobrindo uma outra versão minha, a versão caseira. E tô até com 

medo de que vai ser quando esse vírus passar, do que que vai ser assim. [INAUDÍVEL 16’57”] 

crise existencial, que tiraram tudo de mim, a rua. [Fala brincando] 

O meu cotidiano sempre foi a rua. Eu fazia muito encontro com seguidor, e tudo o que eu sentia 

de retorno do meu trabalho, era a rua. E assim, e aí ficou tudo que eu sentia de retorno no meu 

trabalho era na rua, eu encontrava a galera, tinha lugar nem conseguia mais estar tipo de boa, 

sabe? Ele tinha que ver alguém e conversava e tal. E aí depois dessa pandemia eu até perdi um 

pouco da noção das coisas. Eu perdi completamente a noção de quanto eu sou famosa, eu sou 

conhecida. Eu não encontrava ninguém, né? Pela internet a gente realmente não faz noção do 

que é aquele número, né? Todos os números na tela, entendeu? Eu não vejo as pessoas com o 

numerozinho da tela, quando eu olho pra cara delas na rua que eu vejo “caralho é uma pessoa, 

é alguém, é ali que minha voz chegou e tal.” E aí outro dia a gente tava fazendo churrasco na 

porta da minha sogra, e aí chegaram duas meninas, mais ou menos entre uns quinze ou 

dezesseis anos [INAUDÍVEL 18’15”] tremendo, perguntando se não pode tirar foto. E eu 

assim: “caralho velho!” E agora que a gente tá começando a sair né? Tá na rua e vem as 

pessoas, as coisas tão voltando assim a real, e eu tô: “eita gente, meu trabalho, né? É isso 

tudo. E caraca tinha esquecido, tava só fazendo, tava só fazendo.” 

Mas eu sinto que a gente cresceu muito. Sinto que eu cresci muito, com um bando de gente. E 

pra mim é o maior assim. Falar pra você que o meu sonho, aquele papo todo sim. Mas eu acho 

que o maior pra mim é saber que eu cresci junto com essas pessoas, sabe? Que quando a gente 

tinha lá dezesseis, a gente tá falando de assuntos de dezesseis. Quando tinha dezessete, falando 



107 

 

 

sobre assuntos de dezessete. Dezoito, dezenove... a gente tava falando sobre enriquecer. 

Falando sobre mulheres saindo da favela. E agora a gente tá falando sobre gravidez e aí a 

gente tá falando sobre investimento e aí, sabe? A gente tá falando sobre casa e a gente tá 

falando sobre hobby, sobre carreira e daqui a pouco a gente vai tá falando sobre tricô e a 

gente..., sabe? E aí vai tá sempre alguém ali daquele tempo, que amadureceu junto comigo que 

tem uma conexão comigo, e sem querer querendo eu tenho a conexão com a pessoa também, 

sabe? Não dá, sabe?  

Eu sinto... é muito doido, é doido! Não tem outra palavra, é doido, doido! Ninguém tá 

estudando muito bem essa relação hoje de criador e seguidor, quais impactos positivos 

negativos que isso vai ter, sabe? A gente tá começando a falar agora do que o hatter pode 

causar na nas pessoas, sabe? A gente tá começando a falar agora da saúde de criador, a saúde 

mental do criador, que nunca é boa, sabe? [INAUDÍVEL 20’] Que a gente faz algumas coisas, 

quando... coisas pequenas tipo: eu não me sinto cansada fisicamente quase nunca, porque meu 

trabalho é sentado o tempo inteiro. Mas as vezes eu tô tão cansada e eu fico “Cara, eu não fiz 

nada”, mas eu passei 10h com o celular na mão editando um vídeo. E aí mensurar “eu trabalho 

demais, eu trabalho de menos.” Vários... enfim... várias coisas que a gente vai descobrir muito 

depois sobre ser criador de conteúdo.  

Mas essa relação com o seguidor é muito doido, é doido demaaaais! Ver alguém chorando 

porque você mexeu com a vida daquela pessoa, de alguma forma, sabe? Isso assim, e eu sou 

artista, eu sou escritora, eu tenho toda uma outra carreira, que eu sei que vou escrever coisas 

que vão impactar. Mas quando eu comecei a fazer os vídeos, eu só era uma adolescente que 

tava mostrando ali como é que fazia um coquinho no cabelo pra finalização durar mais. Eu 

num tava achando ou pensando que eu ia mexer com a sua vida, ou mexer com a forma que 

você se enxerga, ou a ideia que você tem sobre alguma coisa, sabe? Eu só tava ali existindo. 

Eu não cacei nada disso, eu não fui nada. Eu era a pessoa mais perdida do mundo, não sabia 

o que fazer, achava que não tinha talento pra porra nenhuma. Que nunca ia ter uma carreira, 

porque não sabia fazer nada, ou era muito bom em nada. Eu só tava ali com o celular de alguém 

emprestado, gravando uma coisa porque eu achei que ia ajudar duas pessoas, entendeu? Que 

tinham me pedido, uma amiga. Um amigo que tinha pedido, sei lá um shampoo pra caspa.  

Eu lembro que o blog começou assim. E eu lembro que eu falava toda hora, e aí uma amiga 

falou assim “Cara, faz um blog. Faz um Tumblr.”  – Na época tinha Tumblr, blog, fake. E eu 

fiz um Tumblr bonitinho. – “Que aí quando alguém pedir a receita você manda o link”. E eu 

fiz, e o bagulho foi crescendo, foi explodindo e agora eu tô aqui assim. Tendeu... tipo, tudo o 

que eu olho no meu quarto eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Eu me sustento, eu vou 

sustentar os meus filhos, uma coisa que só me pegou assim na vida, entendeu? E aí é tudo muito 

doido. Eu começo a rir de tudo. Rir de nervoso, rir das desgraças. Eu sou uma pessoa que ri 

de tudo, e aí eu vejo as coisas acontecendo: “ai meu Deus do céu, olha que loucura essa vida” 

[FALA COM VOZ DE RISO] e fica aí fazendo o que eu gosto de fazer. Eu gosto viu! 

Adrian: Mas o legal é que você foi arrebatada, mas não sei se  você tem noção. Mas você foi 

inspiração pra muitas pessoas assim, tem uma geração nova de youtubers e tal que que te tem 

como referência sabe? Você foi arrebatada e foi um atropelo, mas assim a galera que você vai 

carregar... 

É todo mundo tá atropelado, eu atropelei a vida de um monte de gente. É gente que se descobriu 

LGBT, que saiu de casa, que não sei o que. É cada história que eu escuto! De que cortou o 

cabelo todo, mudou a vida, mudou a carreira. Até hoje quantas trancistas me mandam 
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mensagem: “Porra, eu comecei trançando meu cabelo. Virei trancista e é o sustento da minha 

vida, da minha família, dos meus filhos.” E eu atropelei a vida de um monte de gente igual a 

internet atropelou a minha vida, é muito doido, é muito doido! 

Adrian: É essa relação assim que me deixa muito interessada e que eu acho que tem que ter 

pesquisa sobre sabe? Porque muda muito a vida de muita gente, sabe? Eu poderia tá até hoje 

pensando se isso, se aquilo. Porque em volta de mim não tinha ninguém que era bissexual e aí 

eu tenho YouTube aí, entre aspas, né? Eu tive várias amigas, várias pessoas, conheci um monte 

de história, eu não encontro ninguém, mas assim né? A gente tem essa sensação de não estar 

sozinho no mundo, que é uma coisa assim, né? Incrível. Aí eu anotei algumas coisas aqui, o 

próximo tópico seria... tem um vídeo seu, que é quando você tá saindo da favela e tal, que você 

fala muito sobre ter recebido críticas. Tipo assim, de “ah você agora tá falando isso, num sei o 

que”. Assim, acaba que vocês recebem muita crítica sobre o que esperam de vocês e aí tipo 

assim, “ah, você tem que falar sobre racismo, sobre LGBT, sobre cabelo”, E assim, existem 

imagens pré-disponíveis pra você e se você sair disso, se você falar sobre a sua viagem 

internacional ou se você fala sobre cozinha ou se você falar sobre qualquer outra coisa, existe 

uma crítica, né? De um lado e do outro, a gente sabe. E aí eu queria que você falasse um pouco 

sobre isso, né? Porque é isso, sabe. É sobre isso, assim, existem imagens de controle sobre os 

nossos corpos, sobre nossos seres e quando a gente desafia isso é sempre criticado. 

Eu acho que... meus pais sempre falaram desde cedo que eu era rebelde de natureza. E eu 

sempre fiquei puta quando falavam isso. Eu falava “eu não sou rebelde! Eu não sou rebelde.” 

Que isso era coisa de adolescente e eu falava “eu não sou rebelde!” E aí eu cheguei na vida 

adulta e me apropriei do termo rebelde. Porque eu faço as coisas só pra deixar os outros putos. 

E aí, eu tenho tentado trazer isso mais pro meu trabalho assim. Exatamente pra quebrar um 

pouco essa expectativa que criam sobre mim. E é bem difícil, porque pior do que essa 

expectativa que criam sobre mim, é como que essa expectativa alheia alimenta um engajamento 

[INAUDÍVEL 5’09” – adrian pede para repetir].... 

Mas alimenta um algoritmo que lá na frente vai me dar dinheiro. E aí quanto mais a expectativa 

dos outros alimenta uma coisa que vai te trazer dignidade e qualidade de vida. Que é dinheiro. 

Mas você quer seguir a expectativa dos outros sem querer, no subconsciente. Quando você vê 

você não sabe se você tá cozinhando e filmando porque você gosta de dividir esse processo. 

Porque você gosta de cozinhar, porque faz sentido pra você ou porque isso vai te trazer 

dinheiro, isso vai te trazer engajamento. 

Então como a minha vida começou, o meu YouTube, meu canal, né? Começou muito cedo, 

numa fase que é muito complicada da gente saber o que a gente quer, o que a gente gosta, o 

que a gente é de verdade, que é a adolescência assim... Tava no auge da minha adolescência, 

eu perdi um pouco do senso do que eu realmente gosto assim, sabe? Eu me perdi muito, eu me 

perdi muito, várias e várias vezes, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Ou tirando uma 

foto, ou indo em algum lugar, ou postando alguma coisa porque eu gosto ou porque eu fui 

ensinada a fazer as coisas que iam dar engajamento. Graças a Deus, é... eu tenho uma família 

[INAUDÍVEL 6’40”] uma família de pessoas que me acompanham há muitos anos, que me 

conheceram antes disso, e sabem quem é a Lucilei, e conseguem sempre me puxar pro caminho, 

sabe? Eu que sempre falo, eu tenho um grupo de amigos, que é a minha família, que me 

conheceram antes e que eles são essenciais na minha carreira, porque eles fazem eu voltar pro 

caminho da realidade, do que faz sentido pra mim, do que eu quero fazer de verdade, não do 

que esperam, não do que dá engajamento e não do que dar dinheiro. 
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Só que isso é muito difícil porque às vezes eu preciso do dinheiro. Hoje, graças a Deus, 

novamente, ninguém mais tá passando fome, então isso me dá um acalanto, uma paz no coração 

de poder ser realmente quem eu sou. Querer falar e falar das coisas que realmente fazem 

sentido pra mim, sem medo de perder alguma publicidade ou alguma coisa porque eu não segui 

uma expectativa. Num tava ali dentro de uma caixinha pronta pra vender, num era um produto 

pronto pra ser comercializado, não seguia um estereotipo, seguia uma cartilha. E isso me faz 

perder muita grana, muita grana. Eu poderia ser muito mais rica hoje, eu poderia ser muito 

mais rica. Ó como se fosse..., mas eu poderia ser rica hoje, poderia ter uma casa própria, 

poderia... Mas assim, eu teria me traído tanto, que eu nem sei se faria sentido. E isso falando 

de uma pessoa que ama dinheiro, que entende o tamanho do dinheiro na minha vida e que 

quero mais, eu quero garantir muita coisa pra minha família, pras pessoas que eu amo, pra 

mim, pros meus filhos, entendeu? Não tô tirando a importância do dinheiro não, de jeito 

nenhum. É muito hipócrita da minha parte. Mas eu teria me traído tão mais, que eu nem sei o 

que seria de mim hoje. Assim... se não fosse essa galera tentando me puxar prum caminho. 

É foda porque querendo ou não, quem é seguidor há muito tempo sabe, sabe? Percebe! Eu fico 

assustada. Os comentários que eu falo, que leio, que eu fico emocionada, sabe? Os comentários 

que mais me chocam e mais me emocionam são da galera chegando assim “Tu não ta bem, 

né?” E mesmo eu dando bom dia a semana inteira assim “E aíiii, Bom dia caralhooooo”, e a 

pessoa chega no Inbox e “cara tu não tá bem, né? Tô te percebendo meio murchinho”. E eu 

fico: “eles sempre sacam o bagulho!” Ou eu posto o trabalho de alguém querendo 

[INAUDÍVEL 9’7”] E eu fico, “Merda, não tô enganando ninguém”. E esses são os 

comentários que mais me chocam assim. Mas é isso assim..., eu só tenho mais dez minutinhos 

porque eu tô com a diária da fotógrafa. E aí eu preciso correr! 

Adrian: Uma coisinha rapidinha é que eu queria saber se você percebe o engajamento maior 

quando você dá aquilo que espera ou quando você quebra, quando dá aquilo te espera? 

Olha, é muito doido, é muito doido. Porque é isso, no meu trabalho eu tô sempre me 

reinventando. Eu nunca tô querendo dar o que esperam. Cortei essa alma meio rebelde, esse 

furacão não é a Pâmela? Eu tenho um negócio que eu nunca faço o que esperam de mim. É 

sempre muito doido eu fico meio travado assim. É sem querer assim. Meu pai falava que eu 

tenho uma alma meio rebelde, é sem querer. Eu não comando. Quando eu vejo, eu já não fiz e 

aí depende muito. Depende muito, muito, muito, muito, que é isso! 

Eu tento ser muito real, tento sempre tá entendendo se aquilo faz sentido pra mim, mas 

normalmente quando eu quebro a expectativa de alguém dá o engajamento, é isso que me 

alimenta. Quando eu quebro a expectativa das pessoas, é quando falam, “caralho! eu não 

esperava isso de você.” E ai eu fico, “porra! É sobre isso!” É assim que vocês vão me ver feliz, 

é assim que vocês vão me fazer grande. É assim que vocês vão ver uma pessoa múltipla, sabe? 

Quando eu quebrar a expectativa que sem querer você colocou em cima de mim. É meio sem 

querer, são processos que a gente nem vê acontecendo. A gente coloca uma expectativa em 

cima de um monte de gente o tempo inteiro, e eu como seguidora amo quando quebram as 

minhas expectativas. Eu fico “caralho! Eu não sabia que ela gostava disso”. E eu paro e penso 

“Por que eu achava que ela não gostava disso?” E aí vai quebrando um monte de estereótipo, 

e um monte coisa que tá no nosso subconsciente a gente nem tem noção. 

Adrian: Eu talvez tenha deixado uma pergunta muito grande por final, mas talvez você consiga 

ser uma coisa mais suscinta. Eu queria que você falasse sobre a tua relação com o movimento 

LGBT, que por exemplo, o B já é um bicho invisível, né? Assim, talvez agora você num 
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relacionamento com uma mulher fica um pouco mais visível, mas como lésbica, né? Porque é 

isso, bem invisível. E eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre ser negra, ser 

bissexual, dentro do movimento LGBT, por exemplo, teve a parada online. Eu tenho algumas 

questões sobre a parada, eu não sei se você... Então 

Eu queria escrever um livro sobre os babados dos criadores dos conteúdos de minoria! 

Adrian: E assim, todo mundo vê, tá? Assim todo mundo vê, eu por exemplo pesquisadora vejo. 

Luci: Eu só ia autenticar as fofocas. 

Adrian: Então queria que você me desse um pequeno spoiler, eu queria que você falasse sobre 

esse movimento, né? Sobre sua relação com o movimento LGBT e se pudesse falar um pouco 

sobre A Parada, Parada no YouTube, né. 

É o momento é de dizer não, né? Não o movimento LGBT de verdade, o da rua, que é o que eu 

faço parte. Não é o que tá na internet, é o que o engajamento favorece. Que o que o algoritmo 

favorece são os brancos, né? Quem a gente pensa que os brancos são, que normalmente tem 

mais de grana pra poder investir mais no canal. Faz sentido, entendeu? Entrega uma quantidade 

maior de vídeos, uma qualidade maior de vídeos. E aí o algoritmo vai lá e lança cada vez mais 

e aí vai, vai, vai, vai, é assim. O joguinho de dominó. Mas... cara, o Movimento LGBT dentro 

de uma favela é uma coisa que eu nem... que me preenche tanto. Que me dá forças pra aturar 

essas coisas, sabe? A rua me fortalece! E eu não preciso fazer nada, não preciso me vingar, não 

preciso fazer nada, não preciso gritar... E as vezes a gente não tem força pra gritar, e eu não 

preciso ficar falando. 

Eu vou pra minha favela, eu vou ver meus amigos, tomo uma cerveja, conversa sobre ela e 

cabo, me preenche. Porque esse é o movimento LGBT pra mim de verdade, entendeu? Minhas 

colegas, minhas amigas trans, travestis, sabe? As nossas vivências, a forma como a gente 

enxerga o mundo, isso que me ajuda a criar, isso que é minha força, isso me preenche, tudo me 

faz seguir em frente, entendeu? O movimento LGBT de verdade, quem tá na rua, quem toma 

soco, é quem toma tapa, é quem não consegue emprego, é marginalmente excluído da sociedade 

duas, três vezes dependendo, sabe? Então assim, a gente ta acostumado a ser excluído. Eu tô 

acostumada a ser excluída mesmo. Eu tô acostumada. E ainda tem ser bissexual, não basta ser 

preta, ainda sou bissexual. Já não sou muito bem enxergada. Eu já não tô com moral com esse 

povo. 

Hoje, agora que eu fui falar que eu tava noiva, que eu ganhei um pouquinho de moral. Que eu 

senti que eu fui validada, mas quando eu namorava... quando era casada, meu amor, ninguém 

me enxergava porque eu era bissexual. Quantas vezes eu fui excluída de mesa, de bate-papo, 

de evento, porque o povo falava que eu não era homossexual suficiente. Então assim, 

infelizmente a gente se acostuma com a exclusão assim...  Se acostuma com esses eventos, todo 

ano é a mesma palhaçada. Eu já tive uma oportunidade de fazer trabalhos incríveis, 

emocionantes. Que tinham a ver com o Google, que tinham a ver com YouTube, que tinham a 

ver com empresas gigantescas. Mas esses trabalhos foram feitos... [INAUDÍVEL 15’01”] que 

começa láaaa... foram desenvolvidos, foram pensados com tantas tretas, com pessoas LGBT 

de verdade, então faz sentido, sabe? É, trabalhos que eu fiz lindos LGBTs. E assim, noventa 

por cento deles foram criados por pessoas pretas. Então tem uma interseccionalidade. Então, 

faz sentido pra mim! Você consegue ver nas telas que faz sentido toda uma produção. 

[INAUDÍVEL 15’30”] 



111 

 

 

Adrian: Então eu me assustei muito principalmente nos dois últimos anos, porque nos dois 

últimos anos teve o apoio, enfim dá a parada LGBT de São Paulo. E Luci, eu fiz a tabela ali, 

né? E a minha justificativa oficial pra te escolher, é que você é a primeira LB negra a aparecer 

na tabela, porque na pesquisa você tem que bater continência com algum argumento sólido, eu 

não podia falar “porque eu quero, porque ela é ótima”, eu não podia. 

Luci: Esse que é o foda. 

Adrian: E aí você é a primeira mulher negra que aparece, é a mais potente dentro daquela tabela, 

né? De pessoas LGBT, a primeira negra que aparece ali, e cadê você? 

Você se pergunta, quantos trabalhos eu fechei esse ano, no mês de junho, por ser LGBT? 

Nenhum... Esse [INAUDÍVEL] foi o primeiro ano que eu não fechei nenhum trabalho em junho, 

por ser LGBT. 

Adrian: Mas porra eu preciso perguntar, por que que você acha que isso acontece? 

É a tal da interseccionalidade, o lado ruim. Pesa também né? Pesa você ser preta, aí você ser 

bissexual... já é super apagado no movimento, e aí você é favelada. E favelada é o temperinho 

final pra não chamarem assim, sabe? Já é gorda... 

Adrian: E você não deixa de falar de questão social, não deixa de falar do teu lugar, num para 

não. 

Num vou, porque é sobre mim, é sobre a minha existência. Se é pra ser invalidada, se é pra 

fingir uma coisa que eu não sou, eu volto a trabalhar CLT, tá ligado? Eu cubro minhas 

tatuagens, eu finjo que sou hétero, e volto a trabalhar CLT, se é pra ser invalida. Aqui eu não 

vou ser, o único espaço em que eu posso ser. E falar sobre as minhas questões, eu não vou 

deixar de falar. E eu já deixar de falar muito, e aí incomoda. Eu acho que eles têm medo. 

Eles tratam favelado igual o bicho, sabe? Igual animal, o quanto que eu sou tratada igual 

animal em meio de agências, no meio publicitário que é um bicho, um nojo. Olha, pode anotar 

aí que eu tô dizendo, esse meio publicitário brasileiro é um nojo, é gente da pior espécie. É 

gente machista, machista de um jeito, de um jeito... Coisas absurdas que eu tenho que olhar ou 

me ver. E tu acha que hatter é grande perto das coisas que eu tenho que ouvir? Que tem a ver 

com dinheiro, que é sobre o meu trabalho, que é da parte burocrática, quem entendeu nada 

perto das coisas que eu tenho que ouvir de todas essas empresas que todo mundo ama, de 

multinacional, de empresa famosa. Quantos nãos eu tenho que dar, porque eu sou tratado igual 

cão, ou um lixo. O povo acha que favelado é burro. 

Eu acho que todas as minhas intersexualidades, tudo que me move, tudo que eu sou, de tudo 

que eu falo, falar sobre esse ser favelado é o que mais me fode. Se eu fosse inteligente na época, 

se eu fosse sagaz, focar só em dinheiro, eu jamais teria falado de favela, J-A-M-A-I-S. Porque 

tudo entra na moda, ser bissexual, ser preta pra esse povo. Tudo entrar na moda! Agora ser 

favelado...? E só usam dos nossos elementos. Mas ser legal e ser bem visto? Jamais. Então são 

muitas questões, muitas razões, entendeu? Muitas mesmo! Eu podia ter ficado falando com 

você aqui cinco horas, falando tintim por tintim do porquê e coisas que a gente conversa o dia 

inteiro. Coisas que me fazem perder o sono, sabe? Ninguém vê a luta que é que, às vezes não 

tem dinheiro pra pagar sua própria equipe, entendeu? Porque decidiram que esse junho não 

vai ter bissexual, favelada e preta, não vai ter! O máximo que a gente vai chegar é uma ali, 

uma madrinha, uma [INAUDÍVEL 19’50”] que é e fala umas coisinhas mais fina. Ali cara, 

muitas não dá, entendeu? Só tem uma porta, tem que fazer se competir né? Eles pensam... tem 

que fazer se competir porque só vai ter uma chance, um toque pra usar... uma cota e aí se tu 
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queria usar entre a gente. E é uma coisa de louco o que esse sistema racista e capitalista faz 

com a nossa cabeça, coloca um contra o outro. Assim, é foda. Foda mesmo, muito difícil. Mas 

ninguém disse que ia ser fácil, né? Ainda mais pra mulheres que nem eu. 

O que eu faço é me cercar de gente que me ama e que me conhece de verdade, pra tá sempre 

de volta pro meu caminho, pro caminho das coisas que importam pra mim e fazem o meu 

coração bater mais forte. Das coisas que me emocionam, de tudo que eu vejo, tudo que eu olho. 

Adrian: Se eu puder dizer alguma coisa é isso... assim, de tudo que eu vejo, de tudo que eu olho, 

de tudo que eu leio, que eu pesquiso vocês fazem muita diferença na vida de muita gente. Então, 

assim, obviamente dinheiro importa, aquilo tudo, né? Ninguém vive luz. Mas assim vocês 

fazem muita diferença na vida de muita gente, e vocês fazem esse trabalho de dialogar com a 

hegemonia né? Dialogar que não é bem um diálogo é mais uma porradaria, mas assim pra galgar 

espaço. Você tá abrindo espaço assim como outras que vieram antes de você também. 
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