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RESUMO 

 

 

O Youtube vem crescendo como a rede social mais assistida pelos adolescentes no Brasil. 
Cada vez mais é perceptível o número de pessoas que se dedicam a criar conteúdo para a 
rede. Com isso, é possível afirmar que há uma relação entre essas pessoas e os adolescentes, 
ou seja, criador e espectador – fã. Essa relação é o tema deste trabalho, que busca descobrir, 
através da interação, como a mesma se dá entre os adolescentes brasilienses de uma 
determinada faixa etária e classe social e os criadores de conteúdo para a rede – youtubers – 
que eles admiram e como isso pode influenciá-los de determinada maneira. Para a realização 
deste trabalho foi utilizado pesquisas bibliográficas que conceituam os termos aqui 
apresentados, uma análise de cenário, a fim de introduzir o tema e entrevistas em 
profundidade com adolescentes para analisar como se dá essa interação e se há ou não uma 
influência dos youtubers sob os mesmos. O que se verifica com este trabalho é que realmente 
existe uma influência dos youtubers nos adolescentes, uma influência que se estende desde 
opinião até comportamentos e atitudes, mostrando que há uma necessidade de se pensar no 
conteúdo que esses youtubers disseminam em seus vídeos. 

 
 

Palavras-chave: Comunicação. Redes sociais. Youtube. Adolescentes e redes sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Entre os apaixonados pelas tecnologias, e os que tentam, contra tudo e todos, criticá-

las, este estudo quer aprofundar o fenômeno, buscando compreender as relações entre os 

adolescentes e os produtores de conhecimento do Youtube, ou simplesmente youtubers. Parte 

da premissa de que o mundo virtual e o real estão totalmente interligados e que as redes socais 

são espaços de entretenimento, informação, aprendizagem e até de mudança social, mas que é 

necessário, sempre, ouvir o público que por meio delas interage e se comunica.  

O tema desta pesquisa são as mudanças no consumo de entretenimento por jovens 

brasileiros a partir do Youtube. Vamos delimitá-lo abordando a relação dos jovens brasileiros 

com os youtubers a partir do conteúdo transmitido por canais brasileiros desta rede social. 

A pergunta-síntese que irá resumir esta pesquisa é: como se dá a interação dos jovens 

– de 13 a 17 anos – da classe média brasiliense com os youtubers que eles admiram e como 

isso interfere nos comportamentos deste grupo? 

 

1.1. Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar as várias formas de interação entre os 

adolescentes – de 13 a 17 anos – com seus youtubers favoritos. Já, como objetivos 

específicos, iremos: a) Identificar as principais formas de interação entre os adolescentes e os 

conteúdos transmitidos por canais do Youtube brasileiro; b) Verificar o grau de engajamento 

dos adolescentes com os canais do Youtube brasileiro; c) Levantar os principais motivos que 

levam o adolescente a participar de uma comunidade virtual no Youtube. 

 

1.2. Justificativa 

 

Que as mídias influenciam as pessoas não é nenhuma novidade, mas o que talvez nós 

não percebamos é seu potencial de influência sobre os adolescentes. O dicionário define a 

adolescência como:  
 
O período que se estende da terceira infância até a idade adulta, 
caracterizado psicologicamente por intensos processos conflituosos e 
persistentes esforços de auto-afirmação. Corresponde à fase de absorção dos 
valores sociais e elaboração dos projetos que impliquem plena integração 
social (FERREIRA, 1975, p. 39). 
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Ou seja, é nessa fase da vida que começamos a definir quem queremos ser, quais 

amigos queremos ter, por qual grupo – tribo – temos mais afinidade, etc. A mídia entra como 

uma formadora de opinião desses adolescentes e, cada vez mais, um importante meio adotado 

pelos adolescentes é a internet. Pesquisa recente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

(MATSUKI, 2012, p.1) aponta que 70% dos jovens entre 9 e 16 anos têm perfis em redes 

sociais e 68% usam a internet para navegar nas redes sociais. De 9 a 10 anos, o valor abrange 

44% do total. Entre 11 e 12 anos, esse valor chega a 71%. 

Muitos adolescentes hoje estão hiperconectados, embora devemos sempre fazer um 

recorte de classe social, de localização (rural ou urbana, grandes centros ou pequenos 

municípios, regiões mais ou menos desenvolvidas). Não se trata, porém, somente ou 

preferencialmente consumir o que é produzido, mas criar, também, o seu próprio conteúdo. 

Além desse desejo de autoria e visibilidade, estabelecem-se, muitas vezes, entre os 

jovens e os produtores de conteúdo que admiram, relações similares aos de fãs com grandes 

celebridades da música e do cinema. Alguns passam horas na fila de um evento ou pagam 

ingressos caríssimos para ter um acesso privilegiado ao youtuber. E os youtubers, por sua vez, 

criam um tipo de identidade com seus fãs e inscritos mais engajados, denominando-os com 

apelidos referentes ao seu canal ou ao seu conteúdo, como é o caso do canal Nostalgia, do 

Felipe Castanhari, que chama seus fãs de #nosegang (referente ao seu nariz que por várias 

vezes chama a atenção por seu tamanho), e de vários outros canais que criam identidades e 

diferenciações para com seus fãs. 

O estudo da relação entre os adolescentes e os youtubers é importante, pois se faz em 

uma época na qual esses adolescentes estão se tornando um grande, importante e exigente 

público na área do entretenimento. Estudar essas relações é conseguir diferenciar os fãs mais 

engajados dos espectadores comuns, fazendo assim com que as várias formas de comunicação 

sejam mais efetivas. No campo da comunicação organizacional, o estudo tenta preencher o 

vácuo de literatura, inclusive no Brasil, que relaciona os objetos deste trabalho. Ou seja, ele se 

faz ímpar por adicionar ainda mais conhecimento sobre as relações entre consumo de 

entretenimento, produções audiovisuais, internet, Youtube, adolescentes e comunidades 

virtuais. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho se inicia com a apresentação e delimitação do tema, objetivos e 

justificativa no capítulo inicial: introdução. 
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O segundo capítulo é composto pela análise do cenário atual, sendo corroborada pelas 

duas principais vertentes deste trabalho: os youtubers e o engajamento dos adolescentes com 

os mesmos. Neste capítulo é apresentado dados sobre o cenário do Youtube, já introduzindo 

uma análise de canais que fazem sucesso entre os adolescentes e, logo após, é mostrado como 

estes podem se interagir com os youtubers. 

O terceiro capítulo é composto pela pesquisa bibliográfica, com a apresentação de 

conceitos e definições que se relacionam com o tema. A fundamentação teórica é apresentada 

em subtemas, sendo eles: cibercultura, convergência, comunidades virtuais e prosumers. Há 

também uma conceitualização dos termos Youtube e adolescentes. 

O capítulo seguinte, quarto capítulo, apresenta a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa e desenvolvimento dessa monografia. 

O quinto capítulo é composto pela pesquisa propriamente dita, onde são apresentados 

os métodos utilizados para alcançar os adolescentes entrevistados e as entrevistas em si, 

decupadas e editadas. 

No sexto capítulo é apresentado a análise e discussão dessas entrevistas, com gráficos 

e resultados, para mostrar os resultados das mesmas e como elas, aliadas ao referencial 

teórico, servem para abrir caminho para a conclusão do trabalho 

O sétimo capítulo encerra essa monografia com as considerações finais e conclusões. 

Em seguida, encontram-se as referências consultadas para a elaboração desse trabalho. 
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2. O CENÁRIO ATUAL 

 

A internet atualmente vem sendo o principal meio dos jovens consumirem 

entretenimento no Brasil (A INTERNET, 2014, p. 1). Pesquisa feita pelo Ibope em 2014 

mostra que 93% dos jovens brasileiros internautas navegam nas redes sociais. Essa mesma 

pesquisa mostra que 66% assistem ou baixam vídeos pela internet. 

A principal rede social para assistir a vídeos é o Youtube, que já está no ar há mais de 

10 anos. Lançada em maio de 2005, a rede social é a segunda mais visitada por brasileiros 

(FACEBOOK, 2014, p. 1). Para se ter uma ideia, no último minuto, quase 100 horas em 

vídeos novos foram ao ar no site (MAIS POPULAR, 2015, p. 1). Em 2010, o Youtube já 

contava com dois bilhões de visualizações por dia, batendo a audiência das três maiores 

emissoras dos EUA. 

Como a internet, o Youtube também vem crescendo, tanto no consumo, quanto na 

produção de conteúdo. E o Brasil não fica de fora dessa: cada vez mais os brasileiros se 

engajam com essa rede social (YOUTUBE, 2014, p. 1), ou seja, cada vez mais existe um 

público que interage com a rede e com seus criadores de conteúdo. 

Provando esse engajamento (ou seja, comentar, se inscrever, compartilhar, e até 

mesmo produzir vídeos), os youtubers brasileiros também já ocupam um espaço de destaque 

no cenário mundial. O 24º maior canal do Youtube é o Porta dos Fundos, coletivo de 

produção que conta com nomes como Fábio Porchat, Antônio Tabet e Gregório Duvivier. O 

canal possui mais de onze milhões de inscritos. Além desse, outros quatro canais brasileiros 

aparecem na lista dos 100 maiores canais da rede (SOCIALBLADE, 2016): 5 minutos, 

Whindersson Nunes, Galo Frito e Parafernalha. 

Com o crescimento do acesso à internet e às redes móveis nos smartphones, os jovens 

passaram a ter acesso praticamente o tempo todo ao Youtube (O USO, 2013, p. 1). Levando 

isso em consideração, pode-se afirmar que existe uma relação entre os jovens e o Youtube. 

Uma pesquisa do Google mostra que existe inclusive uma denominação para essa geração que 

consume e produz vídeos, que vai além da faixa etária, denominada de Geração C (GOOGLE, 

2013). 

O Youtube brasileiro já está em sua terceira geração de criadores de conteúdo (MAIA, 

2015, p. 1). Os pioneiros foram Mundo Canibal, Gustavo Horn e Mr. Guitarman. A segunda 

geração foi representada por Felipe Neto, PC Siqueira, entre outros. Esse sucesso é devido ao 

crescente e fiel público dos principais canais brasileiros, como podemos observar no caso do 
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canal Damianizando, de Guilherme Damiani, que conta com quase 1,5 milhões de inscritos e 

a cada vídeo lançado atinge praticamente um terço do próprio público em poucas horas, 

alcançando uma posição alta no ranking do site Socialblade (DAMIANIZANDO, 2016, p. 1). 

 

2.1. Os youtubers 

 

Sabemos que o Youtube dispõe de vários tipos conteúdo, para diferentes tipos de 

espectadores. Ele categoriza esses conteúdos em: filmes e desenho; automóveis; música; 

animais; esportes; viagens e eventos; jogos; pessoas e blogs; comédia; entretenimento; 

notícias e política; guias e estilo; educação; ciência e tecnologia; sem fins lucrativos e 

ativismo. Os produtores podem ser usuários comuns (aqueles que não têm um compromisso 

com a rede, que normalmente postam um ou dois vídeos somente) ou por criadores de 

conteúdo (pessoas que se dedicam continuamente em trazer conteúdos novos para a rede, os 

youtubers). 

Esses youtubers são o que tornam a rede uma ferramenta importante na busca de 

conteúdo para o adolescente, pois ao manterem certa frequência de postagem, os adolescentes 

podem assisti-los continuamente e construir ou participar de comunidades virtuais sobre 

aquele determinado criador ou conteúdo. Alguns youtubers profissionalizaram sua atuação, 

formando equipes de trabalho e vivendo somente da renda gerada por vídeos, patrocínios e 

campanhas veiculadas no próprio canal. Isso faz com que a rede não se torne somente um 

lugar para assistir vídeos amadores e divertidos, clipes musicais e filmes: é também um lugar 

no qual se pode achar conteúdo de qualidade, nos mais variados estilos e formatos. 

  Mas, o que está na rede para estes adolescentes assistirem? Quem são esses 

criadores de conteúdo? O que produzem? Como se comunicam com seu público? Quem é seu 

público? Segue abaixo uma breve análise de alguns criadores de conteúdo que podem 

responder a essas perguntas, juntamente com indicadores que permitem definir um perfil dos 

criadores de conteúdo brasileiros, tais quais: a) faixa etária atingida; b) público-alvo notável1; 

c) monetização2 estimada (em dólares); d) perfil dos anunciantes; e) formato; f) linguagem; g) 

alcance potencial. 

                                                
1 Indicador criado pelo autor baseado em análises do conteúdo e linguagem dos youtubers. 
2 Possibilidade de se ganhar dinheiro com conteúdo na internet. No Youtube, a monetização é feita através da 2 Possibilidade de se ganhar dinheiro com conteúdo na internet. No Youtube, a monetização é feita através da 
exibição de anúncios nos vídeos. Dados colhidos do site <www.socialblade.com>. 
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Tabela 1 – Perfis dos youtubers (Continua) 

Youtubers 
Faixa 
etária 

atingida 

Público-
alvo 

notável 

Monetização 
estimada (em 

dólares) 

Perfil dos 
anunciantes Formato Linguagem 

Alcance 
potencial 

(em março 
de 2016) 

Guilherme 
Damiani 

14 a 18 
anos 

16 a 21 
anos 

888 - 
1.200,00 

Empresas 
com 

conteúdo 
para jovens 
adultos em 
geral, como 
Fisk, Gilette 

e Rocket 

Vlog3; 
gameplays4; 
programas 

Informal, 
aproximando-
se do público 
por quadros, 
pelos quais 
transmite 

informações 
sobre 

atualidade de 
jogos, 

assuntos no 
qual ele está 

inserido 
(games e 

nerd), vlogs 
sobre rotinas 

e outros 
quadros para 
descontrair o 

público. 

Mais de 
1,2 

milhões de 
inscritos 

Rafael 
Lange 

12 a 17 
anos 

13 - 18 
anos 

4.900 - 
77.000,00 

Conteúdo 
para 

adolescentes 
que gostam 
de jogos em 
geral, como 
GVT, VIVO 

Gameplays 

Jovial, 
chamando a 
atenção por 
seus gritos e 
sua risada; 

usa a 
linguagem da 

internet 
(memes) para 

deixar seus 
vídeos 

dinâmicos e 
engraçados; 

faz gameplays 
de jogos 
indies, 

normais e 
desenvolvidos 

por pessoas 
e/ou empresas 
“anônimas”. 

Mais de 
três 

milhões de 
inscritos 

                                                
3 Formato de vídeo em que alguém fala diretamente com a câmera. O nome vem da mistura de blog com vídeo, 
ou seja, videolog, vlog. 
4 Formato de vídeo que mostra um jogo gravado, sendo narrado ou comentado pela pessoa que o joga. 
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Tabela 1 – Perfis dos youtubers (continuação) 

Pedro 
Afonso 

9 a 14 
anos 

10 - 15 
anos 

35.200 - 
563.000,00 

Conteúdo 
para pré-

adolescentes 
em geral 

Gameplays 

Informal, 
porém evita 
apelações 

como 
palavrões, etc. 

Mais de 
seis 

milhões de 
inscritos 

Christian 
Figueiredo 

10 a 15 
anos 

12 - 17 
anos 

3.600 - 
57.000,00 

Conteúdo 
para 

adolescentes 
em geral, 

como Claro, 
Gilette 

Vlogs, tags 
e 

challenges5 

Jovem e 
informal; fala 

de temas 
considerados 
tabus mais 

abertamente, 
como sexo. 

Tem um estilo 
de 

adolescente, 
tanto na 

forma de falar 
como ao se 

vestir. 

Mais de 
4,9 

milhões de 
inscritos 

Kefera 
Buchmann 

12 a 17 
anos 

14 - 19 
anos 

5.400 - 
86.300,00 

Conteúdo 
para 

adolescentes 
em geral, 

como Claro, 
Asus, Tim,  

Guaraná 

Vlogs 

Bem 
informal, com 

linguajar 
inapropriado 
para crianças. 
Apesar de, às 
vezes, cortar 
os palavrões 

na edição, ela 
os fala sem 
problemas. 

Mais de 
7,9 

milhões de 
inscritos 

Daniel 
Molo e 
Lukas 

Maques 

10 a 15 
anos 

13 - 18 
anos 

4.600 - 
74.300,00 

Conteúdo 
para 

adolescentes 
em geral, 

como Claro 

Programa; 
vlogs 

Não tão 
informal 

quanto outros 
youtubers, 

mas ainda é 
informal. O 

conteúdo 
deles exige 

uma 
apresentação 
melhor, por 
isso, há uma 
recorrência à 
norma culta 
da língua. 

Mais de 
4,1 

milhões de 
inscritos 

                                                
5 Formatos de vídeos no qual o youtuber aceita desafios, populares ou não. Um exemplo foi o caso do Ice Bucket 
Challenge, desafio lançado mundialmente para promover conscientização sobre a doença esclerose lateral 
amiotrófica (ALS). 
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Tabela 2 – Perfis dos youtuber (Continuação) 

Murilo 
Cervi 

9 a 14 
anos 

13 - 18 
anos 

3.100 - 
49.800,00 

Conteúdo 
para 

adolescente 
que gosta de 

jogos 
eletrônicos e 

eventos 
relacionados 

com os 
temas geek, 
nerd e otaku 

Programa 

Bem 
informal, com 
uso recorrente 
de palavrões. 
Apesar disso, 
seu público é 
majoritariame
nte mais novo 

(crianças e 
pré-

adolescentes) 

Mais de 
1,9 

milhões de 
inscritos 

Luisa 
Clasen 15 a 20 14 - 19 78 - 1.200,00 

Conteúdo 
para jovens 
adultos que 
gostam de 

filmes, 
séries etc. 

Vlogs; 
programa 

Um pouco 
informal para 

criar 
aproximação, 

mas mais 
elaborada que 
a dos canais 

anteriormente 
citados, 

devido ao seu 
conteúdo. 

Mais de 
260 mil 
inscritos 

Canal 
Paraferna-

lha 

12 a 17 
anos 

14 - 19 
anos 

9.600 - 
153.000,00 $ 

Conteúdo 
para jovens 
adultos em 
geral, como 

Ice Kiss 

Esquetes6 

Varia com o 
que eles 
querem 

abordar no 
vídeo, porém, 
normalmente, 

usam 
linguagem 

informal, com 
muitos 

palavrões. 

Mais de 
7,8 

milhões de 
inscritos 

                                                
6 Em inglês, sketchs. Cenas curtas, de um a cinco minutos, geralmente de caráter cômico, se destacando por 
utilizar técnicas de filmagem e atuação da televisão, cinema e teatro. O formato ficou bastante conhecido com os 
canais Porta dos Fundos e Parafernalha.  
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Tabela 3 – Perfis dos youtubers (Conclusão) 

Felipe 
Castanhari 

10 a 15 
anos 

12 - 17 e  
16 - 21 

anos 

6.000 - 
95.300,00 

Conteúdo 
para 

adolescentes 
em geral 

Vlogs; 
programas 

Formal e 
informal, 

variando de 
acordo com o 
programa que 
ele apresenta 
no canal. Por 
exemplo, no 

caso do 
Nostalgia, a 
linguagem é 
mais formal, 

mais 
elaborada; já 
no Castanhari 

Indica, a 
linguagem é 

bem mais 
informal para 
se aproximar 
do público 

Mais de 
seis 

milhões de 
inscritos 

Vitória 11 a 16 
anos 

13 - 18 
anos 

1.600 - 
26.000,00 

Conteúdo 
para 

adolescente 
em geral 

Vlogs 

Bem 
informal, com 

palavrões e 
gírias. 

Mais de 
2,3 

milhões de 
inscritos 

Júlia Silva 8 a 13 
anos 

9 - 14 
anos 

6.800 - 
108.900,00 

Conteúdo 
para pré-

adolescentes 
em geral 

Vlogs Infantil 

Mais de 
um milhão 

de 
inscritos 

Julio 
Cocielo 

11 – 16 
anos 

12 – 17 
anos 

7.700 – 
122.900,00 

Conteúdo 
para 

adolescentes 
em geral, 

como Fanta 

Vlogs 

Bem 
informal, com 

linguajar 
inapropriado 
para crianças. 

Apesar de 
evitar 

palavrões, não 
os corta na 

edição. Trata 
de assuntos 

não indicados 
para crianças 

em alguns 
vídeos  

Mais de 
sete 

milhões de 
inscritos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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• Guilherme Damiani 
 

Figura 1 - Arte do canal Damianizando 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/damianizando). 
 

Guilherme Damiani, dono do canal Damianizando, é um criador de conteúdo que parte 

de comentários e dicas de jogos, os chamados gameplays, mas também tem outros quadros 

em seu canal, no formato de vlogs e cenas individuais. Damiani se destaca por ter um 

conteúdo bastante trabalhado e por querer passar valores para seus fãs, tais como respeito, 

humildade, companheirismo, entre outros. 

 

• Rafael Lange  

 
Figura 2 - Arte do canal Cellbits 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/CellBits). 
 

O canal do Cellbit (como é conhecido) é um canal típico para adolescentes que gostam 

de ver as reações de alguém jogando um jogo, pois ele é exatamente esse personagem: um 

adolescente que se grava jogando games considerados bizarros (como jogos desenvolvidos 

pela metade, ou sem uma superprodução) e outros mais normais também. Por onde ele passa, 

tem uma multidão de fãs atrás – fato que já o fez ser expulso de um evento (ARAÚJO, 2014, 

p.1).  
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• Pedro Afonso  

 
Figura 3 - Arte do canal Rezendeevil 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/rezendeevil). 
 

Pedro já deu várias entrevistas falando sobre seu canal e como ele consegue cativar 

tantos fãs. Apesar de seu conteúdo ser majoritariamente sobre games – como Minecraft7 - ele 

também investe em tags e challenges para diversificar e atrair ainda mais espectadores.  

 

• Christian Figueiredo  

 
Figura 4 - Arte do canal Eu Fico Loko 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/euficoloko). 
 

Conhecido por ser um youtuber teen, Christian aborda temas bem conhecidos pelos 

adolescentes, como relacionamento com os pais, com a família, amigos e inclusive temas 

considerados tabus, como experiências sexuais. Já fez vários vídeos sobre isso, falando 

abertamente, sem medo. Além de vídeos contando suas experiências pessoais, ele criou dois 

livros sobre sua vida e tem também um segundo canal – de daily vlog (formato diferente do 

vlog comum: é basicamente um vlog diário, vlog mostrando seu dia a dia) – para deixar os 

espectadores ainda mais íntimos. Christian, além de vlogs, também faz tags para entreter seu 

público. 

 

 

 
                                                
7 Jogo eletrônico tipo sandbox e independente de mundo aberto que permite a construção usando blocos (cubos) 
dos quais o mundo é feito. 
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• Kefera Buchmann  

 
Figura 5 - Arte do canal 5inco minutos 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/5incominutos). 
 

Kefera começou sua vida no Youtube com 16 anos. Desde então, é um sucesso 

incrível no Youtube brasileiro: é o segundo canal com mais inscritos na rede no Brasil, 

perdendo apenas para o canal Porta dos Fundos. Em seu canal, trata de vida na adolescência, 

relacionamentos, família, entre outros. Não grava muitas tags e aborda conteúdos 

aparentemente destinados a meninas, como maquiagem e cabelo. 

 

• Daniel Molo e Lukas Marques  

 
Figura 6 – Arte do canal Você sabia? 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/vcsabiavideos). 
 

O canal de Daniel e Lukas começou com o objetivo de ser um espaço de informação, 

para comentar assuntos curiosos ou interessantes, por isso o nome “Você Sabia?”. Apesar da 

maioria do seu conteúdo ser nesse estilo, eles investem também em tags e vlogs diários para 

criar uma aproximação maior com o público, além de responder dúvidas dos fãs. Pode-se 

dizer que o canal deles é bem interativo. 
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• Murilo Cervi 

Figura 7 - Arte do canal Muca Muriçoca 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (Youtube.com/mucamuricoca). 
 

O Muca é um canal bem inovador, um dos únicos e com certeza o mais famoso no 

ramo de entrevistas e cobertura de eventos. É um conteúdo realmente para entretenimento. 

Além das entrevistas, ele também investe em gameplays para entreter seu público. 

 

• Lully  

 

Figura 8 – Arte do canal Lully de Verdade 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/lullydeverdade) 
 

Muitas blogueiras no Youtube são focadas em tutoriais de maquiagem e beleza, já 

Lully aborda majoritariamente filmes, séries, viagens, entre outros, o que torna seu canal 

diferente da maioria das blogueiras de sucesso. 

 

• Canal Parafernalha  

 
Figura 9 - Arte do canal Parafernalha 

 
Fonte: print screen da página do canal no Youtube (Youtube.com/canalparafernalha). 

 

O quarto maior canal do Youtube brasileiro revela que este formato de esquetes tende 

a cair no gosto do público, principalmente os adolescentes. Tratando desde assuntos mais 
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sérios, como entrevista de emprego, até assuntos para o público mais jovem, como 

videogames, a equipe da Parafernalha cria esquetes e quadros que envolvem situações 

cotidianas de forma humorística. 

 

• Felipe Castanhari  

 
Figura 10 - Arte do canal Nostalgia 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (Youtube.com/fecastanhari). 
 

Castanhari começou com o programa Nostalgia, onde ele aborda assuntos de sua 

infância, por isso acabou atingindo um público mais velho, por conter coisas que esse tipo de 

público se identifica mais. Ao começar outros quadros, como o Castanhari Indica, onde ele 

realiza desafios com outros youtubers famosos, trouxe outro tipo de fã para seu trabalho, 

mesclando bastante seu público. Pode-se dizer que o canal dele é uma mistura de 

entretenimento com vlog, unindo assim dois tipos de conteúdo apreciados por adolescentes. 

Seu canal serve como um lugar para aprendizado e diversão para o público.  

 

• Vitória  

 
Figura 11 – Arte do canal Viih Tube 

 
Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/viihtubeoficial). 

 

O canal da Vitória é o canal da garota que acabou de entrar na adolescência. Ela trata 

de temas comuns nessa idade, como relacionamentos, idade, família, escola, entre outros. 

Apesar de seu conteúdo parecer interessante, ela se envolveu em uma polêmica sobre um 
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artista plástico, trazendo ao seu canal muitas pessoas somente para zombar dela, 

independentemente do conteúdo8. 

 

• Júlia Silva  

 
Figura 12 – Arte do canal Júlia Silva 

Fonte: print screen da página do canal no Youtube (youtube.com/paulaloma29). 
 

O canal de Júlia Silva, por seu alcance e formato, é referência de canal para crianças e 

pré-adolescentes (por volta dos 8 aos 11 anos). Com apenas 10 anos, ela já é um sucesso na 

rede, participa de muitos eventos e tem grande monetização, ao falar de brinquedos, viagens, 

roupas, etc. 

 

• Julio Cocielo 

 

Figura 13 – Arte do canal Canal Canalha 

 
Fonte: print screen da página do canal no Youtube (Youtube.com/CanalCanalha). 

 
O canal de Julio Cocielo é um dos maiores do Brasil. Com mais de sete milhões de 

inscritos, Julio, consegue, com seus vídeos, divertir e entreter milhões de jovens pelo país. Por 

ter um conteúdo diferencial e único, ele é capaz de ser considerado um exemplo para vários 

youtubers que estão alcançando o sucesso recentemente e outros que estão iniciando a 

carreira. 

 

                                                
8 Em um vídeo sobre material escolar, Vitória confunde Romero Britto com Pablo Picasso. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=hEcoHMg-O4E>. Acesso em 10 jun. 2016. 
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2.2. O engajamento dos adolescentes 

 

Na internet, engajamento pode ser definido por envolvimento, interação, intimidade e 

influência. Entre os adolescentes e os youtubers, esse engajamento está presente desde um 

pequeno comentário em um vídeo até um encontro pessoal com o ídolo.  

Os fãs e admiradores frequentemente mandam cartas e presentes para seus youtubers. 

As estratégias de resposta dos youtubers é variada: alguns divulgam em suas redes sociais o 

agradecimento e comentam o que foi recebido, ou então respondem diretamente ao 

adolescente, dependendo da plataforma. Um exemplo disso é o que o youtuber Felipe Neto 

faz: em todos os seus shows, ele recebe vários presentes de seus fãs. Depois, em seu 

Snapchat9, ele abre e mostra um por um. Nessa rede, as fotos só ficam disponíveis por 24 

horas após o usuário tê-las postado. Muitos fãs criam uma empatia tão grande com o youtuber 

que chegam a confiar nele para contar casos que não contariam até mesmo para seus melhores 

amigos e familiares. É possível observar isso assistindo os snaps de Felipe Neto, ou até 

mesmo alguns vídeos de outros youtubers. Ou seja, eles se abrem (alguns até mesmo 

publicamente) para pedir auxílio. Muitos youtubers recebem mensagens relatando situações 

indesejadas e pedindo ajuda, declarações de afeto e carinho ou parabenização pelo trabalho.  

Inspirados em seus youtubers preferidos, vários adolescentes alimentam e realizam o 

sonho de ter seu próprio canal. Alguns casos são famosos: a menina Lorena, do canal 

Carecatv, de 12 anos, sofria de câncer e queria criar um canal na rede. Ajudada por vários 

youtubers, que a divulgaram e hoje são seus fãs, alcançou mais de um milhão de inscritos em 

poucos dias. Situações como essa fazem com que ser famoso no Youtube pareça acessível a 

todos, o que não é bem assim: exige um grande investimento de tempo, a presença de uma 

equipe, o conhecimento de como se divulgar e conseguir inscritos. De fato, os canais têm se 

profissionalizado, investindo em câmeras com maior qualidade, microfones, identidade visual 

e outras formas de melhoria. 

Uma forma interessante de interação é a estabelecida pelo youtuber Whindersson com 

seus fãs, como visto no exemplo abaixo: 

 

                                                
9 Rede social de troca de mensagens de vídeo e texto entre os usuários. O diferencial dessa rede é que seu 
conteúdo só pode ser visto apenas uma vez, pois é apagado após um tempo determinado pelo usuário, se 
“autodestruindo”. 
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Figura 14 - Tweet do youtuber Whindersson pedindo a ajuda dos fãs para a gravação de um vídeo no 
estilo Q&A – Questions and Answers, em português, Perguntas e Respostas. 

 
Fonte: <https://twitter.com/whindersson/status/600705644866461697>. Acesso em 8 jun. 2016. 

 

Whindersson Nunes, que possui mais de 7 milhões de inscritos em seu canal no 

Youtube, fez uma publicação avisando seu público pelo Twitter sobre o vídeo de interação em 

questão. A importância desse estilo de vídeo é a humanização desses criadores de conteúdo e 

o aumento de intimidade ao expor sua vida pessoal ao público sem privá-los de qualquer 

informação, seja ela de relacionamentos familiares e não familiares, intrigas, fofocas e afins. 

Além disso, demonstra uma preocupação do youtuber em querer se relacionar com seus fãs, 

algo que Whindersson se mostra bastante disposto a fazer, não só em seus vídeos, mas 

também nos shows de comédia em que ele apresenta pelo país. 
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Figura 15 – Foto de Whindersson com fãs após seu show 

 
Fonte: <https://goo.gl/eb2lvS>. Acesso em 17 jun. 2016. 

 

Whindersson ao final de seus shows também gera outro tipo de interação: um encontro 

com ele para tirar fotos e conversar por alguns minutos, dependendo da quantidade de pessoas 

esperando na fila, como mostra a Figura 15 acima. 

Figura 16 – Tweet do youtuber Marcos Castro respondendo a um fã na rede sobre seu jogo 

 
Fonte: <https://twitter.com/marcoscastro/status/719654247847997441>. Acesso em 9 jun. 

2016. 
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Outra forma de interação com os youtubers é pelo Twitter. Na Figura 16, vemos um fã 

comentando sobre um jogo que o próprio youtuber Marcos Castro desenvolveu, após ter 

arrecadado dinheiro, e Marcos o responde. Ele possui mais de um milhão de inscritos em seu 

canal do Youtube e mais de 500 mil seguidores no Twitter. Ou seja, para o adolescente, ter 

uma resposta de seu ídolo dentre mais de meio milhão de usuários geralmente merece algum 

tipo de comemoração, como mostra a Figura 17. 

 
Figura 17 – Tweet de um fã contando sobre sua reação ao ser respondido por um youtuber no 

Twitter 

 
Fonte: <https://twitter.com/dirtyniallz/status/717016810873298944>. Acesso em 17 jun. 2016. 
 

Já no Youtube, a interação é mais difícil que no Twitter, por exemplo. Os comentários 

do site ainda não são o melhor campo para se tentar alguma interação com o youtuber, pois, 

sendo a principal rede, o número de comentários é bem maior e não são tão específicos. A 

mesma coisa acontece no Facebook. No Twitter, você recebe uma notificação assinalada pra 

cada menção e tem acesso em tempo real quando te mencionam na rede, além de poder 

monitorar uma hashtag 10 , por exemplo. A ferramenta do Youtube para monitorar os 

comentários e filtrá-los também não é uma das melhores, tornando assim ainda mais 

complicada a interação. 

 

                                                
10 Hashtags são palavras-chave precedidas pelo símbolo # que os usuários utilizam em suas postagens nas redes 
sociais. Funcionam como um sistema de busca, tornando o conteúdo acessível a todas as pessoas com interesses 
semelhantes, mesmo que eles não sejam seus seguidores ou fãs. 
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Figura 18 – Youtuber Neto Lyra respondendo os comentários dos fãs em um de seus vídeos 

 

 

 
Fonte: print screen dos comentários no vídeo FICAR DOENTE É UMA MERDA, no canal 
Maneirando <https://www.youtube.com/watch?v=aoivFmf9bu8>. Acesso em 17 jun. 2016. 

 

Apesar disso, alguns youtubers ainda respondem comentários na rede, como notamos 

na Figura 18, do canal Maneirando, do youtuber Neto Lyra, com mais de 200 mil inscritos. 

Quando não conseguem responder a todos, eles usam um mecanismo chamado em inglês de 

Q&A - Questions and Answers, perguntas e respostas, em português. A partir desse 

mecanismo, o youtuber seleciona algumas perguntas em suas redes sociais – incluindo o 

Youtube – e as responde em um vídeo dedicado somente para isso. 
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Figura 19 – Luba grava um vídeo com sua mãe sobre ser gay e a relação com a família 

 
Fonte: print screen do vídeo “MEU FILHO É GAY, E AGORA?”, do canal LubaTV 

<https://www.youtube.com/watch?v=3BovdsPQ-mc>. Acesso em 17 jun. 2016. 
 

No caso de Lucas Feuerschütte, mais conhecido como Luba, várias pessoas o 

perguntavam sobre sua orientação sexual e, as que já sabiam, perguntavam sobre a relação 

dele com os pais e familiares. Então, ele decidiu fazer um vídeo sobre o tema com sua própria 

mãe, que acabou gerando um grande sucesso em seu canal, atingindo quase dois milhões de 

visualizações, como mostra a Figura 19. 
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Figura 20 – Postagem de um desenho feito por um fã na página oficial do youtuber Marcos 
Coelho 

 
Fonte: print screen da postagem na página do Caracol Raivoso, no Facebook 

<https://goo.gl/nEFcLV>. Acesso em 17 jun. 2016. 
 

Outro exemplo de interação é o caso em que o youtuber dedica uma postagem sobre 

algo que o fã fez. A maioria dos youtubers costuma usar esse tipo de interação para divulgar 

artes ou presentes que os fãs fizeram ou deram para ele. Na Figura 20, vemos um desenho 

feito por uma fã do youtuber Marcos Coelho, mais conhecido como Caracol Raivoso. Ele, em 

agradecimento, publicou o desenho em sua página no Facebook. Isso mostra o carinho do 

youtuber para com os fãs mais dedicados, incentivando assim outros fãs a fazerem algo 

diferente, podendo ter a chance de serem divulgados, tornando-os, assim, “especiais”. 

Pode-se afirmar, então, que nessa relação entre adolescentes e os youtubers há, além 

de admiração e carinho, uma relação de influência. Essa influência pode ser tanto do 

adolescente para o youtuber, do ponto de vista do feedback que ele passa, quanto do youtuber 

para o adolescente, como por exemplo: incentivando seus fãs a curtirem ou seguirem 

determinada pessoa, votarem em alguém para ganhar algum concurso, frequentarem eventos e 

até suas opiniões sobre algo ou alguém. Mas é possível afirmar que o conteúdo que eles criam 

e disseminam em suas redes sociais pode mudar o comportamento de um adolescente? E que 

conteúdos são esses? Para responder a essas perguntas, é necessário primeiro conceituar esses 

termos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

O trabalho reunirá diversas competências nos campos da comunicação, fazendo assim 

com que o marco teórico alie autores da psicologia, sociologia e outras áreas, tratando de 

temas como adolescência, cibercultura, prosumers, comunidade virtual e a atual configuração 

do Youtube. 

 

3.1. Cibercultura 

 

Pode-se dizer que a internet se tornou um espaço interessante para ser acompanhado 

de perto. O fato é que estar presente neste universo se tornou mais do que importante, tornou-

se fundamental, pois atualmente estar na mídia significa existir, do ponto de vista da 

visibilidade por amigos e públicos – no caso de empresas. A partir da criação e comunicação 

entre computadores ligados em rede e as consequências desse surgimento foi amoedado o 

termo cibercultura, por Pierre Lévy. A cibercultura, conjuntamente com a globalização, 

podem explicar o fenômeno da viralização e como dentro da internet passamos a vivenciar a 

realidade de uma maneira diferente. 

A cibercultura é, de acordo com Lévy (2010, p.17), “o conjunto de técnicas (materiais 

e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Ou seja, pode-se afirmar que a 

cibercultura está em constante crescimento, se mostrando como uma cultura do atual, do 

presente. O filósofo também diz que o ciberespaço não é apenas a infraestrutura que faz a 

rede sobrevir, mas também todas as informações que nela circulam e as pessoas que dela se 

utilizam (ibidem, p. 17). Assim, é no ciberespaço que estão os produtores e consumidores de 

conteúdo no Youtube (pessoas), o conteúdo (vídeos, comentários, informação), a própria rede 

social e suas formas de divulgação (infraestrutura).  

De acordo com Lemos (2003, p. 11), a cibercultura é “a cultura contemporânea 

marcada pelas tecnologias digitais”. Pode-se dizer então que a internet apenas serve como 

facilitadora dos mais conhecidos processos sociais e comunicacionais, porém, ela também 

pode ser mais que isso. Ela trouxe e vem trazendo várias mudanças significativas na nossa 

cultura. O autor mesmo diz que cada transformação midiática altera nossa percepção espaço-

temporal, chegando na contemporaneidade a vivenciarmos uma sensação de real, imediato e 

de abolição do espaço físico-geográfico. Pode-se dizer que não existe uma mídia democrática 
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e universal, inclusive porque o acesso depende de fatores econômicos, políticos, culturais e 

sociais, mas a internet traz em si uma grande promessa de interação e de compartilhamento. 

Pode-se dizer também que o Youtube é uma rede que consegue ser bem plural, 

exatamente pelo seu variado espectro de conteúdo. A rede consegue alcançar números 

incríveis (ESTATÍSTICAS, 2016, p. 1) e, apesar de sua massificação e cada vez mais poder 

ser observada uma “gourmetização”11 dos conteúdos para o site, a rede ainda é reconhecida 

por ser palco de “famosos ninguéns” que, por meio dele conseguem reconhecimento e podem 

até se tornar webcelebridades 12 , como é caso dos vlogueiros Felipe Neto, Christian 

Figueiredo, Kefera Buchmann, entre outros. 

 

3.2. O Youtube 

 

Para iniciarmos a pesquisa, é necessário conceituar o Youtube, traçar seu histórico 

global e nacional até chegarmos a atualidade em que ele se encontra. O Youtube é um site que 

permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Foi fundado 

em fevereiro de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, empregados da PayPal 

(empresa de gerenciamento de transferência de fundos) e um ano após sua criação, se tornou a 

rede social mais popular no segmento (YOUTUBE SERVES, 2006, p. 1). Em seus 10 anos de 

existência, o Youtube já conta com números e acontecimentos importantíssimos em sua 

história. Um site que era basicamente amador - como o próprio slogan diz: Broadcast 

Yourself - algo como Transmita-se - hoje já hospeda várias e várias ações de marketing, sem 

contar sua influência na visibilidade de talentos do mundo inteiro.  
Maurício Mota e Suzana Pedrinho, em participação no livro “Youtube e a revolução 

digital”, discorrem um pouco sobre a rede: 
 
O fascínio da imagem atinge seu ápice quando nós somos a própria mensagem. 
Talvez por isso o YouTube seja um irresistível local dessa enorme ágora virtual que, 
independentemente dos seus problemas e formatos, permite a cada um ser a própria 
mídia, celebridades do nosso cotidiano (MOTA; PEDRINHO, 2009, p. 9). 
 

Um exemplo do quão importante o Youtube é, o maior blog de entretenimento 

brasileiro, o Não Salvo, vive praticamente dos vídeos da rede. Ou seja, uma mídia 

                                                
11 Maneira informal de dizer que algo se tornou sofisticado na internet. O termo gourmet está associado à 
culinária, quando se diz que um prato é “refinado”.  
12 Nome dado para pessoas que se tornam famosas através da internet.  
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complementa a outra. Além disso, os números são impressionantes: em 2010, já eram mais de 

dois bilhões de visualizações por dia no site, além de mais de 7 mil horas de filmes e shows.  
 
Quer você o ame, quer você o odeie, o YouTube agora faz parte do cenário da mídia 
de massa é uma força a ser levada em consideração no contexto da cultura popular 
contemporânea. Embora não seja o único site de compartilhamento de vídeos da 
internet, a rápida ascensão do YouTube, sua ampla variedade de conteúdo e sua 
projeção pública no Ocidente entre os falantes de língua inglesa o tornam bastante 
útil para a compreensão das relações ainda em evolução entre as novas tecnologias 
de mídia, as indústrias criativas e as políticas da cultura popular (MOTA; 
PEDRINHO, 2009, p. 13). 
 

Com isso, é possível ver que o Youtube não é mais somente um site, e sim uma rede 

social complexa, com seus formatos específicos e individualidades. Como toda rede social, 

ela é formada por usuários, porém, no caso do Youtube, esses mesmos usuários não são 

somente meros espectadores: eles também podem produzir seu próprio conteúdo, tornando a 

relação entre criador e fãs – adolescentes - ainda mais especial. 

Além disso, o Youtube funciona como uma válvula de escape para vários 

adolescentes, tanto do ponto de vista do consumidor, como no ponto de vista de produtor de 

vídeos. É a chamada cultura participativa. Jenkins (2006, p. 290) estabelece como cultura 

participativa que “os fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da 

criação e circulação do novo conteúdo”. Nesse sentido, pode-se dizer que atualmente o 

Youtube é o principal meio para que ocorra essa cultura participativa, motivo pelo qual 

considero a rede uma das mais democráticas nesse aspecto.  
 
O YouTube ilustra as relações cada vez mais complexas entre produtores e 
consumidores na criação do significado, valor e atuação. [...] O YouTube não 
representa uma colisão e sim uma coevolução aliada a uma coexistência 
desconfortável entre “antigas” e “novas” aplicações, formas e práticas de mídia 
(MOTA; PEDRINHO, 2009, p. 33). 
 

3.3. Convergência 

 

As mídias digitais abriram espaço para algo que não era tão fácil acontecer 

anteriormente: a participação efetiva dos consumidores e do público na criação de produtos e 

serviços em geral e na programação das mídias tradicionais. Ou seja, o foco atualmente não é 

mais no produtor, e sim no usuário, que é um potencial consumidor. 

Essa transformação é chamada por Jenkins (2006, p. 29) de cultura da convergência.  

Ele define convergência como “Fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, 

à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos 
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públicos de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que desejam”. 

É essa busca por entretenimento que leva o Usuário Potencial Consumidor (UPC), 

principal foco atual, às mídias digitais, fazendo-o conhecer novos mundos, novas formas de 

entretenimento, diversificadas e bem diferentes das tradicionais.  

 
 No mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda 
marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplos suportes de mídia. [...] 
A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas midiáticos, sistemas 
administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – depende fortemente 
da participação ativa dos consumidores (JENKINS, 2006, p. 29). 
 

Pode-se dizer que, a partir dessa linha de raciocínio, o Youtube surge como um dos 

principais saciadores dessa busca por entretenimento, e uma das principais redes onde é 

claramente observado o engajamento do usuário no conteúdo. É possível achar qualquer tipo 

de conteúdo no site, desde vídeos simples - como animais brincando - até um conteúdo mais 

elaborado - como documentários, programas roteirizados, etc. -, passando por faixas etárias, 

etnias, sexo, cor, religião. 
 
A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 
interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, 
a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e 
transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 
Por haver mais informações sobre determinado assunto do que alguém possa 
guardar na cabeça, há um incentivo extra para que conversemos entre nós sobre a 
mídia que consumimos (JENKINS, 2006, p. 30). 
 

 Destacado este trecho, vemos o princípio de uma relação entre os indivíduos a partir 

de determinado conteúdo consumido em determinada mídia. A partir daí, pode-se dizer que 

há uma construção de certas comunidades a respeito de determinado assunto, pressupondo 

que nas mídias digitais, existam comunidades virtuais a respeito de conteúdos consumidos nas 

mesmas. 

 

3.4. Comunidades virtuais 

 

É por meio das comunidades virtuais que as pessoas mais engajadas discutem, 

elaboram e criam argumentos e estilos de vida. Howard Rheingold diz:  
 
 As comunidades virtuais – uma experiência social não planejada - são os agregados 
sociais surgidos na Rede, quando os intervenientes de um debate o levam por diante 
em número e sentimento suficientes para formarem teias de relações pessoais no 
ciberespaço (espaço conceptual onde se manifestam palavras, relações humanas, 
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dados, riqueza e poder dos utilizadores da tecnologia de CMC (Comunicação 
Mediadas por Computadores) (RHEINGOLD, 1996, p. 18). 
 

Jenkins (2006) em seu livro “Fans, Bloggers and Games”, classifica fandom como: 
 
 É um desses espaços onde as pessoas estão aprendendo como viver e colaborar em 
uma comunidade de conhecimento. Nós estamos tentando por padrões de interação 
que vão em breve penetrar todos os aspectos de nossas vidas (JENKINS, 2006, p. 
134, tradução nossa)13. 
 

Como podemos observar pelo trecho destacado acima, comunidades virtuais e fandons 

são muito parecidos. Porém, as comunidades virtuais abrangem um espaço maior que o 

fandom. Comunidades virtuais podem ser estabelecidas por várias causas e assuntos, como 

política, piadas, trabalhos, ciências, ficção, entre outros; já os fandons são criações voltadas 

em sua maioria para artistas e criadores de conteúdo. 

Mas, como são criadas as comunidades virtuais e como as mesmas podem se tornar 

fandons no Youtube? Jenkins diz: 

 
 A nova cultura participativa está tomando forma pela intersecção entre três 
tendências: 

1. Novas ferramentas e tecnologias que permitem consumidores arquivar, 
anotar, apropriar (se) e rearticular conteúdo midiático; 

2. Uma área de subculturas promover conteúdos do tipo Faça Você Mesmo 
(DIY, Do It Yourself, em inglês), um discurso que molda como os 
consumidores dispõem dessas tecnologias; e 

3. Tendências econômicas favorecem as mídias integradas horizontalmente, 
conglomerando o incentivo do fluxo de imagens, ideias e narrativas através 
de múltiplos canais midiáticos e demanda mais modos ativos do simples 
ato de assistir (JENKINS, 2006, p. 135-136, tradução nossa)14. 

 
Podemos perceber essas tendências presentes nos meios digitais atuais. Já temos há 

tempos os fóruns, onde várias pessoas se reúnem através da rede para conversar ou discutir 

sobre qualquer tema. Um site que é famoso por isso é o Reddit - site mundial de 

fóruns/comunidades onde os usuários votam nas principais histórias - onde inclusive 

atualmente vários artistas globais criam tópicos para realizarem Q&A com seus fãs. Um 

fórum desse tipo pode ser considerado como uma comunidade virtual de acordo com a 

                                                
13 “Is one of those spaces where people are learning how to live and collaborate a knowledge community. We 
are trying out through play patterns of interaction that will soon penetrate every other aspect of our lives”. 
14 “The new participation culture is taking shape at the intersection between three trends: 1.New tools and 
technologies enable consumers to archive, annotate, appropriate, and recirculate media content; 2. a range of 
subcultures promote Do-It-Yourself (DIY) media production, a discourse that shapes how consumers have 
deployed those technologies; and 3. economic trends favoring the horizontally integrated media conglomerates 
encourage the flow of images, ideas, and narratives across multiple media channels and demand more active 
modes of spectatorship”. 
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definição de Rheingold, porém, não se encaixa como um fandom. Mas é a partir de uma 

comunidade virtual que o fandom pode existir.  

No Youtube brasileiro, temos vários casos de comunidades virtuais e fandons, onde o 

primeiro normalmente é criado pelo criador de conteúdo e o segundo, é criado pelo fã ativo 

do canal. É possível que os dois se misturem à medida que o canal começa a crescer e tomar 

grandes proporções, mas mesmo assim continuam a ser distintos. Atualmente, dentre vários 

outros, existe o sistema do Patreon que basicamente é uma plataforma destinada ao fã do 

canal contribuir com uma quantia e ser recompensado por isso. Uma das principais 

recompensas que normalmente os youtubers dão é o acesso a um grupo exclusivo onde se tem 

conteúdos e discussões sobre temas que podem ser abordados no canal, etc. Esse grupo é um 

exemplo de uma comunidade virtual criada pelo youtuber. Paralelo a isso, esse mesmo 

youtuber pode ter um fã clube que o ajuda a divulgar os conteúdos e fazer homenagens a ele, 

característica comum dos fandons. Por outro lado, temos o caso do youtuber Guilherme 

Damiani, que desde o início do seu canal criou um estilo de ser e agir que, supostamente, seus 

seguidores e fãs deveriam seguir. Com o tempo, as pessoas que começaram a acompanhá-lo 

também foram seguindo esses “mandamentos” - como ele mesmo chama - e isso começou a 

afetar as pessoas que até então nem o assistiam frequentemente, gerando assim uma 

comunidade virtual ao redor daqueles mandamentos. E isso é fascinante, pois, não só o 

fandom dele repetia esses discursos, e sim todos que o assistem e começam a assistir. 
 
 A questão da comunidade é uma questão de emoções, assim como de razão e de 
dados. Alguns dos mais importantes ensinamentos terão necessariamente de ser 
colhidos nos quatro cantos do ciberespaço, decorrentes da vivência no seu interior e 
da observação dos problemas sentidos pelas comunidades virtuais” (RHEINGOLD, 
1996, p.30). 
 

3.5. Adolescentes 

 

Os adolescentes vêm tendo cada vez mais acesso à internet. Apesar de 

aproximadamente 6 milhões de adolescentes não terem acesso à rede, mais que o dobro 

possui esse acesso (70%) e desse total, 64% utilizam a internet todos os dias, segundo uma 

pesquisa da UNICEF (O USO, 2013). Isso mostra o quão importante é o adolescente para os 

criadores de conteúdo. Outro dado importante: 84% do tempo de acesso desses adolescentes 

são nas redes sociais e 67% assistiram vídeos ou filmes online. E o Youtube já vem tomando 

a dianteira na preferência pelos mesmos (ADOLESCENTES, 2015, p. 1). A questão é: 

percebe-se, analisando os comentários na rede, que os adolescentes interagem mais entre si 
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mesmos - criando comunidades virtuais e fandons - e com os criadores de conteúdo do que as 

pessoas em outras faixas etárias. Por que? 

Para definir o conceito de adolescente, é preciso primeiro entender o que é a 

adolescência. Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual, social e 

pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da 

sociedade em que vive. Segundo Tanner (1962), a adolescência se inicia com as mudanças 

corporais da puberdade e termina quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua 

personalidade, obtendo progressivamente sua independência econômica, além da integração 

em seu grupo social. 

É possível comparar o período que compreende a adolescência a uma ponte que você 

tem que atravessar, porém esta ponte tem vários obstáculos, tais como buracos, pedágios, 

tempo ruim, entre outros. A medida que você atravessa essa “ponte”, você vai adquirindo 

maturidade e responsabilidade para lidar com os problemas. Por isso, é possível entender a 

vulnerabilidade mental e emocional que passamos durante esse período.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o período da adolescência entre os 10 

e 19 anos e a Organização das Nações Unidas (ONU) define entre 15 e 24 anos. Existe 

também o termo jovens adultos para englobar a faixa etária que vai de 20 a 24 anos. É 

importante dizer que estas definições apenas marcam como essas instituições definem a 

adolescência - em função do tempo - porém a adolescência é algo bem variável, que depende 

de vários fatores, por isso, apesar de ser o mais usado, às vezes não é o melhor critério. 

O período que compreende a adolescência é confundido com outro período, a 

puberdade, que acaba influenciando algumas outras questões sociais, pois é na puberdade que 

acontece a liberação de hormônios, gerando as mudanças morfológicas e fisiológicas do corpo 

humano. Mesmo sendo um efeito biológico, segundo Eisenstein (2005, p. 1), essas mudanças 

variam de acordo com vários fatores: diferenças entre os sexos e entre os diversos grupos 

étnicos e sociais de uma população, inclusive de acordo com estado nutricional e fatores 

familiares, ambientais e contextuais. Por conta dessas mudanças hormonais, estes acabam 

influenciando diretamente no comportamento dos adolescentes.  

Nesta fase, os adolescentes podem variar muito em relação ao humor e 

comportamento. Agressividade, tristeza, felicidade, agitação, preguiça são comuns entre 

muitos adolescentes neste período. Por conta dessa instabilidade emocional, muitas vezes o 

adolescente se afasta do mundo real e acaba aumentando o convívio nas redes sociais – às 

vezes até mesmo com os amigos do mundo real. Isso colabora para a criação das comunidades 
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virtuais, pois são nesses espaços que o adolescente satisfaz sua necessidade de socializar com 

pessoas que compartilham dos mesmos interesses que os seus. 

Uma prova disso é a rede social Tumblr, uma plataforma que funciona como um blog, 

onde o usuário pode publicar vários tipos de mídias, como textos, áudios, vídeos, links, 

citações e diálogos. Acredito que pela facilidade de usabilidade da rede social, somada com 

sua forma fácil de personalização, a rede faz sucesso entre os adolescentes. É muito comum 

ver tumblrs de jovens onde se encontra todo tipo de conteúdo: desde músicas consideradas 

depressivas a tirinhas de humor. Uma pesquisa de 2014 (LAFLOUFA, 2014, p. 1) mostra que 

esta rede social chega a ser acessada por quase metade dos jovens – de 16 a 24 anos. Logo 

atrás vem o Instagram e o Youtube, sendo acessados por 40% dos jovens da mesma faixa 

etária. Outra pesquisa (GRANJA, 2014, p. 1) indica que youtubers já são mais influentes para 

os adolescentes do que estrelas de Hollywood. Ou seja, pode-se dizer que a internet tem um 

grande poder de influência no adolescente, seja formando opiniões, seja sendo o assunto 

comentado nas rodas de conversa da escola. 

Isso mostra que a adolescência é um período fundamental na formação do indivíduo, 

portanto sendo necessário uma cautela em vários âmbitos: saúde, segurança, educação, entre 

outros. Exemplo disso é a Caderneta de Saúde do Adolescente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014), projeto do Ministério da Saúde, por meio da área Técnica de Saúde do Adolescente e 

do Jovem, cobrindo a faixa etária dos 10 aos 19 anos, que reúne informações sobre como 

evitar doenças, sobre mudanças no corpo, sobre saúde sexual e reprodutiva, além de saúde 

bucal e alimentação.  No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) consideram a adolescência uma área de especialização dentro da 

pediatria, inclusive em relação a treinamentos de graduação, residência médica e alojamento 

hospitalar. 

O adolescente brasileiro também sofre muita influência do Youtube. Pesquisa recente 

mostra que metade das personalidades mais admiradas por adolescentes são astros do 

Youtube (METADE, 2016, p. 1). Outra pesquisa mostra que adolescentes preferem o Youtube 

ao Facebook (PESQUISA, 2013, p. 1), ou seja, o adolescente brasileiro também vive nas 

redes sociais – e cada vez mais o Youtube é a principal delas. 

Mas, quem é exatamente esse adolescente? Para a psicologia, é um indivíduo que está 

entre a infância e a vida adulta e está ligado a vários estereótipos – a rebeldia, a instabilidade 

afetiva, a tendência grupal, as crises religiosas, as contradições, as crises de identidade 

(ABERASTURY; KNOBEL, 1981 apud CONTINI; KOLLER; BARROS, 2002, p. 16-17). 

Claro que essas características são marcantes nessa fase, levando até a ser um modo de vida 
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que muitos adultos insistem em querer vivê-las durante o resto de suas vidas, mas é 

importante ressaltar que esses estereótipos são completamente individuais e dependem de 

fatores socioculturais.  
 
Para eles, os jovens reproduzem os papéis sociais dos adultos, apesar de 
considerarem o mundo adulto muito distante deles e não os utilizarem como 
modelo; são pouco politizados e estão alienados das questões sociais; valorizam o 
estudo como forma de ascensão, mas não gostam de estudar; encaram o trabalho 
como outra forma de ascensão (particularmente os jovens de classe menos 
favorecida) e seguem uma ideologia do esforço pessoal, não tendo uma consciência 
muito crítica da sua condição social; são extremamente consumistas ou desejam 
consumir, mesmo quando não têm condições para isso e apresentam problemas, 
principalmente nas áreas e relações amorosas ou de outros vínculos, apresentando 
sinais de solidão (OZELLA, 2002, p. 19). 
 

A visão sobre trabalho varia de acordo com a classe social do adolescente: 
 
Os jovens trabalhadores fazem associação entre escola e trabalho como forma de 
adquirir autonomia, enquanto os jovens de classe mais elevada a consideram como 
útil, mas ligada a aspectos sociais e até de lazer. Quando são questionados sobre o 
seu projeto de futuro, os jovens de classe mais privilegiada apresentam menor 
preocupação, apesar de alguns já terem esboçado um objetivo a atingir. Por outro 
lado, os jovens trabalhadores encaram o futuro como um desafio que depende muito 
de seu esforço pessoal e de seu sucesso nos estudos (OZELLA, 2002, p. 20). 
 

E sobre a visão do próprio mundo: 
 
Grande parte dos jovens, independentemente da condição socioeconômica, tem uma 
visão estereotipada e negativa dos outros adolescentes (vândalos, drogados, 
rebeldes), mas, ao mesmo tempo, se definem como adolescente-padrão e este 
aspecto é bem marcado na classe trabalhadora (OZELLA, 2002, p. 20). 
 

Um ponto importante a se destacar é que o adolescente não deve ser visto somente 

como um adolescente, ou seja, ele não deve ser visto somente como um indivíduo 

estereotipado. Até porque essas situações que o adolescente vive (mudança fisiológica, 

comportamental, construção de identidade, etc.) nós vivemos durante toda a nossa vida. A 

adolescência é somente um período dela que resolvemos destacar por não sabermos lidar 

diretamente com essas mudanças. Mudanças que são majoritariamente oriundas do meio 

sociocultural, ajudam o adolescente a construir sua própria adolescência. 

 
A adolescência refere-se, assim, a esse período de latência social constituída a partir 
da sociedade capitalista, gerada por questões de ingresso no mercado de trabalho e 
extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico e da necessidade de 
justificar o distanciamento do trabalho de um determinado grupo social (OZELLA, 
2002, p. 22). 
 

Pode-se dizer que a adolescência começa no momento em que a até então criança 

começa a buscar uma autonomia. Segundo Marisa (2002), cabe à família abrir espaço para um 
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novo membro, acolhendo as novas experiências e a aceitação dos conflitos que irão surgir. 

Com o advento das novas tecnologias e da internet, a socialização desse adolescente começa a 

ficar fragilizada. É comum hoje lermos textos e ouvirmos opiniões fracas, baseadas apenas 

em falácias. Porém, acredito que isso está mudando cada vez mais. Mesmo com inúmeros 

absurdos que se é possível ler e ouvir hoje na internet, os adolescentes cada vez mais têm se 

mostrado dispostos a interagir, discutir e opinar sobre os assuntos que os interessam.  

Apesar da socialização no mundo físico estar limitado a alguns lugares específicos – 

escola, festas, entre outros – ele é pautado pelo mundo virtual. O único lugar que foge um 

pouco dessa situação é a família, que tem um papel fundamental na construção do 

adolescente. É como pular de bungee jump: o adolescente salta de cabeça no mundo virtual e 

a família é a corda que o puxa de volta para a realidade. A família também deve estar presente 

na saúde do adolescente. Hoje, existem vários obstáculos que podem atrapalhar o 

desenvolvimento natural do adolescente: drogas, álcool, cigarros, violência sexual, abuso, 

assédios, pedofilia, transtornos alimentares e nutricionais, entre vários outros. Por isso, é 

importante a família buscar ter sempre um contato, para que o adolescente saiba que apesar da 

autonomia que busca, sua família ainda estará lá para ajudá-lo se precisar. 

No Brasil, o adolescente tem seus direitos e deveres garantidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Para o estatuto (BRASIL, 1990), considera-se criança a 

pessoa de até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela compreendida entre doze 

e dezoito anos. A partir do ECA, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, 

cor ou classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres. Essa 

visão do adolescente como cidadão é importante, pois o coloca em um degrau mais elevado 

do que somente adolescente, mostrando o quão importante é. Isso é comprovado pelo 

aumento do índice de escolaridade desses adolescentes: em 2007, mais de 80% dos 

adolescentes já frequentavam a escola (TAXA, 2007).  
 
O ECA estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 
familiar e comunitária para meninos e meninas, e também aborda questões de 
políticas de atendimento, medidas protetivas ou medidas socioeducativas, entre 
outras providências. Dispõe, ainda, que nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, por qualquer pessoa que seja, devendo ser punido qualquer ação ou 
omissão que atente aos seus direitos fundamentais (VIEGAS; RABELO, 2011, p. 1). 
 

Portanto, é fundamental a presença, mais uma vez, da família, no âmbito da segurança 

desse adolescente. Infelizmente, não é comum vermos casos de pedofilia na internet. 

Ouvimos muito quando mais novos sobre não conversar com estranhos na rua e não passar 
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endereço e telefone para ninguém, mas essa precaução não é muito tomada na web. É 

importante haver uma supervisão dos pais sobre o conteúdo que os filhos acessam e, ainda 

mais importante, conversar sobre isso, tomando cuidado para não invadir a privacidade do 

adolescente - que está querendo autonomia. Pesquisas mostram que 82% dos adolescentes 

usam o celular para acessar a internet (MELLO, 2015, p. 1) e cada vez mais passam ainda 

mais tempo na nela (LOURENÇO, 2014, p. 1), o que torna ainda mais difícil para os pais 

terem um controle maior sobre o conteúdo ao qual seu filho ou filha é exposta. Hoje em dia 

uma foto comum de biquíni ou sunga na piscina pode rodar o mundo em questão de minutos e 

levar a mesma foto a um nível inimaginável, servindo para qualquer propósito. 

Mas a internet também tem seu lado bom. Além de ajudar nas pesquisas acadêmicas e 

na socialização, o adolescente também pode usá-la como uma válvula de escape. Além do 

Tumblr – que costuma agregar postagens que tenham mais a ver com personalidade do 

criador – o Youtube também serve como inspiração para os adolescentes. Lucas Feuerschütte, 

mais conhecido como Luba, tem um canal na rede que conta atualmente com mais de dois 

milhões de inscritos. Além de contar histórias, Luba fala em seu canal sobre sua vida pessoal 

e aborda temas que, na visão dele, podem ajudar outras pessoas, como o fato dele assumir 

para sua turma – forma como ele chama seus fãs – que é homossexual. Segundo o youtuber, 

após o vídeo em que fala sobre isso, um rapaz o mandou um recado dizendo que o vídeo o 

ajudou a contar para os pais que era homossexual também (SIMON, 2015, p. 1). 

É possível perceber que o adolescente tem um papel importante na sociedade. Mesmo 

passando por um dos períodos mais conturbados da vida humana – a adolescência – este 

consegue produzir e discutir ideias de “gente grande”. Na verdade, acredito que é isso que o 

adolescente quer: ser ouvido, ser percebido, ter seu espaço. Apesar de viver uma crise interna 

consigo mesmo, o adolescente lida com aquilo e busca nas variadas formas de socialização 

esse espaço para chamar de seu. Seja na escola, na família, na internet, em espaços públicos, o 

adolescente quer estar ali, quer fazer parte.  

É nessa fase que o indivíduo começa a procura por grupos de amigos que tenham os 

mesmos gostos e desejos, que a família não pode mais saciar. Com os avanços tecnológicos, 

essa demanda por grupos não fica só no âmbito real e é transferida também para o âmbito 

virtual. É comum quando estamos na escola encontrarmos pessoas que têm lá seus poucos 

amigos, mas que na internet é aclamada e popular. Essa transição entre o real e o virtual pode 

ser complicada, mas quando se trata do Youtube, é comum percebemos uma influência 

positiva do virtual sobre o real. No auge do canal Não Faz Sentido, do youtuber Felipe Neto, 

lembro que seus últimos vídeos era o principal assunto que conversava com meus amigos na 
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escola e percebia que aquilo servia não só como um aproximador entre a gente, mas que, às 

vezes, servia também para enturmar outros colegas de classe que também tinham assistido ao 

vídeo e queriam conversar sobre.  

Era comum vermos na extinta rede social Orkut a grande variedade de grupos, 

denominados na época de Comunidades, onde eram frequentes as discussões e conversas 

sobre os mais variados temas e assuntos. No Orkut, era possível fazer parte de inúmeras 

Comunidades, as quais eram exibidas publicamente em seu perfil. Analisando essas 

Comunidades podia-se perceber como a pessoa era, o que gostava, o que consumia, o que 

ouvia, do que não gostava, entre outros. Com a chegada do Facebook e a massiva migração 

que foi feita para ele, os adolescentes começaram a procurar por outras formas de se 

encaixarem em comunidades virtuais, indo diretamente para o Youtube, que até então era um 

lugar apenas para assistir vídeos. 

Com a ida desses adolescentes ao Youtube e o grande crescimento de fenômenos 

como PC Siqueira, Felipe Neto, Kéfera Buchmann e outros criadores de conteúdo para o 

Youtube brasileiro, muitos começaram a não só acompanhar esses canais, mas sim produzir 

seu próprio conteúdo. A partir desse ponto, pode-se dizer que os adolescentes começaram a se 

engajar nesses canais já populares e procurar conteúdos com o qual eles poderiam se 

identificar. Assim que eles encontram esses conteúdos e passam a acompanhar e se engajar 

nele, vem a vontade de fazer parte daquilo.  

A internet possibilita a imersão em várias comunidades virtuais de qualquer assunto. 

No Youtube – e em algumas outras situações - isso fica um pouco complicado. Navegando 

nos comentários da rede, é possível ver termos como haters e fanboys, adjetivos normalmente 

caracterizados negativamente. Hater é aquele indivíduo que só sabe despejar ódio sobre 

qualquer coisa, sem qualquer argumento crítico relativo. Já o fanboy se caracteriza por ser 

aquele fã tão fã, que não pode ler ou ouvir qualquer crítica sobre seu ídolo que começa a 

defendê-lo a qualquer custo. Ou seja, até onde vai essa identificação com o conteúdo 

produzido? Temos que entender primeiramente como o sujeito se identifica na internet. 
  
A busca em torno da aquisição de novas identidades é necessária para o indivíduo 
poder delimitar seu lugar no mundo e se fazer reconhecer como diferente entre 
tantos outros. A possibilidade de ser reconhecido por meio de uma ou várias 
identidades transforma-se na fonte básica de significação social num cenário de 
ampla desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições e 
enfraquecimento de importantes movimentos sociais, que se delineia ao longo da 
modernidade (CORREA, 2004, p. 2). 
 

Temos incialmente uma identificação com a cultura nacional. É muito frequente essa 

cultura ser dissipada e defendida pela maioria dos usuários brasileiros, porém com uma 
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pequena diferença: na internet, somos conhecidos como “a nação do HUE”15. Muitos 

normalmente compram essa ideia, apesar da crescente indignação com a situação em que o 

país se encontra no momento e é visto mundo afora. Stuart Hall (2006) diz:  
 
No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em união 
das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas vezes 
dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao 
fazer isso estamos falando de forma metafórica. Essas identidades não estão 
literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos 
nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial. […] Segue-se que a nação 
não é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos — um sistema de 
representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; 
elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura nacional 
(HALL, 2006, p. 12-13). 
 

Ou seja, se identificar como pertencente a uma cultura nacional é o primeiro passo. O 

segundo passo nessa identificação seria uma identificação regional, baseada nos valores 

agregados ao lugar onde o sujeito nasceu, morou, viveu, etc. Nessa identificação são 

agregados princípios como ideais, valores, costumes, gírias, estilos, entre outros. É a partir 

dessa identificação que o sujeito pode começar a pensar por si só, afim de chegar ao terceiro 

passo: a identificação por opiniões, valores, costumes, éticas, etc. É nesse terceiro passo que o 

Youtube entra: além de fornecer um entretenimento por si só, o Youtube pode gerar debates 

sobre certos temas – que normalmente o sujeito não tem acesso pela família e pela escola – 

que podem fazê-lo mudar seu comportamento, atitudes e opiniões. E o adolescente é o 

principal absorvedor e potencial agregador dessas mudanças, exatamente por ser adolescente. 

Pode-se observar o poder que alguns criadores de conteúdo têm sobre seus fãs dessa faixa 

etária. Alguns os usam para disseminar ideias bem vistas na sociedade e que, por ventura, 

podem estar sendo esquecidas, como respeito e o amor. Já outros, usam em seu benefício 

próprio, para ganhar concursos e possivelmente trollar16 outros criadores de conteúdo. 
 
A cultura da internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática no progresso 
dos seres humanos através da tecnologia, levado a cabo com comunidades de 
hackers que prosperam na criatividade tecnológica livre e aberta, incrustada em 
redes virtuais que pretendem reinventar a sociedades, e materializada por 
empresários movidos a dinheiro nas engrenagens da nova economia (CASTELLS, 
2003, p. 53). 
 

Pode-se dizer que é esse o grande charme da adolescência: ter energia e tempo de 

sobra para se engajar na pluralidade e nas milhares de possiblidades que o mundo nos oferece, 

mas que em outros momentos da vida não é possível aproveitar tanto quanto o adolescente 
                                                
15 Nomenclatura dada aos brasileiros nos jogos do estilo MMORPG por sua risada.  
16 Nomenclatura dada ao ato “sacanear”, “zoar” alguém na internet. 
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pode. É por isso que a relação entre o adolescente e o Youtube é tão especial: oferta e 

demanda. O Youtube oferta milhares e milhares de tipos de conteúdo para se acompanhar; e o 

adolescente consegue aproveitar essa oferta de uma maneira que outras faixas etárias não 

podem ou não conseguem: se engajando por puro prazer, pela satisfação de encontrar algo ou 

alguém que o compreenda as vezes como ele mesmo não se compreende. 

 

3.5. Prosumers 

 

Atualmente, o Youtube está em sua terceira geração de criadores de conteúdo, 

segundo Leo Maia, da YouPIX17. Destaco o seguinte trecho de seu texto:  
 
O inevitável aconteceu! Crianças entre 8 e 14 anos, inspiradas por youtubers 
famosos e desestimuladas pelo conteúdo infantil que passa na televisão, se tornaram 
produtoras de conteúdo e já somam milhões de inscritos e views em seus canais do 
Youtube, além de atrair dinheiro de anunciantes (MAIA, 2015, p. 1). 
 

Ou seja: até as crianças já estão entendendo que a época é de produzir. Porém, isso 

não exclui o fato delas também consumirem conteúdo na web – mais precisamente no 

Youtube -. A questão é o fato de que, cada vez mais, os consumidores de conteúdo da internet 

em geral estão se tornando prosumers. Prosumer é a junção de duas palavras em inglês – 

producer e consumer – ou seja, produtor e consumidor.  Com isso, pode-se dizer que os 

consumidores comuns estão se tornando prosumers com mais frequência. O conceito de 

prosumer foi introduzido por Alvin Toffler (1980), imaginando um tipo de consumidor do 

futuro, envolvido no desenho e na manufatura de produtos para torná-los mais personalizados 

e individualizados. 

No Youtube esse fenômeno é formidável de ser observado, pois com toda a facilidade 

de acesso à técnica que o indivíduo possui atualmente, ao assistir algo em que ele não 

concorde, ele pode sair do comentário comum e produzir seu próprio vídeo, rebatendo tal 

ideia e com isso gerar ainda mais conteúdo para outros usuários. Claro que isso pode gerar 

discussões e comentários ofensivos, mas o importante é ver essa dinâmica – e saber de sua 

existência.  

Os prosumers são cada vez mais recentes no meio dos criadores de conteúdos por sua 

fundamental relevância e fator de decisão nos processos criativos dos youtubers. É visível que 

                                                
17 Antigo festival que reunia os principais ícones da internet brasileira e que agora se tornou um blog que discute 
o futuro da internet e do mercado digital atual. 
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os prosumers no Youtube são mais consumers do que producers, o que os fazem ser ainda 

mais requisitados e desejados pelos criadores de conteúdo. Encaixando os prosumers nas suas 

comunidades virtuais, o youtuber pode fazer um brainstorm18 mais criativo, entrelaçando as 

suas ideias, as dos prosumers e dos próprios fãs, gerando assim, um conteúdo muito mais 

elaborado, que gerará mais engajamento e visibilidade para o youtuber. Sem falar na 

intangibilidade dessa dinâmica. Alvin Toffler (1980) compara as mudanças sociais a ondas, 

onde as últimas mudanças advindas das tecnologias da informação são as quais nos 

encontramos atualmente, a terceira onda. Como apresentado pelo autor no Congresso 

Nacional de Informática da Sucesu, em agosto de 1993.  

 
Na segunda onda media-se a importância ou o valor de uma empresa ou organização 
pelo número de prédios, equipamentos e funcionários que ela possuía, ou pela 
quantidade de sua produção ou de seu inventário -- tudo muito tangível, facilmente 
mensurável. Na terceira onda, a importância e o valor de uma empresa ou 
organização é o conhecimento que ela possui -- e esse conhecimento existe dentro 
da cabeça das pessoas que lá trabalham, sendo, portanto, intangível e difícil de 
quantificar (CHAVES, 1993, p. 1) 
 

Pode-se então ver a importância e a relevância dos prosumers no processo de criação 

de conteúdo para a internet atualmente. Uma pesquisa desenvolvida no Rio Grande do Sul 

(FONSECA et al, 2008) mostra o futuro das comunidades virtuais sobre a perspectiva dos 

prosumers, onde pode-se observar a influência que o horizonte reserva no âmbito do consumo 

e das interações sociais: 

 

                                                
18 É uma técnica que consiste no agrupamento de várias ideias de um grupo de pessoas, tornando-a melhor que 
no início em virtude dos múltiplos pontos de vista que se pode ter. 
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Tabela 2 – Trechos da tabela “Cenário de tendências das comunidades virtuais em cinco anos” 

 

 
Fonte: FONSECA et al., 2008, p. 19. 
 

Essa pesquisa mostra, dentre vários outros fatores, como todos os conceitos 

trabalhados aqui se relacionam voltados para o consumo: com o crescente número de 

adolescentes engajados por criadores de conteúdos, pode-se dizer que há uma tendência de 

empresas investirem nesses canais, trazendo produtos e serviços para os consumidores de 

todos os cantos do país – e do mundo. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para responder à pergunta-problema desta pesquisa e alcançar os objetivos nela 

expostos, precisamos relacionar dois termos: conteúdo e o comportamento dos adolescentes. 

Vamos tomar por conteúdo todo o material audiovisual transmitido pelos criadores de 

conteúdo em suas redes sociais, principalmente no Youtube. Esse conteúdo pode ser 

apresentado de diversas formas, porém existem alguns formatos bastante conhecidos na rede. 

O vlog é um dos mais comuns na rede, sendo seguido pelas gameplays e pelas esquetes. É 

possível encontrar na rede canais que apresentam outros tipos de conteúdo. Alguns 

apresentam como se estivessem em um programa de televisão, outros fazem entrevistas, além 

de existir também youtubers que agregam todos esses conteúdos juntos ou misturando dois ou 

mais, criando outro formato novo. Os vlogs e esquetes, além de serem formatos bem comuns 

no site, são os que normalmente carregam juízos de valores e opiniões pessoais do criador de 

conteúdo, gerando assim, mais comentários carregados de opinião, culminando no debate 

sobre o assunto tratado pelo youtuber no vídeo. Tratarei aqui exatamente sobre eles, que 

costumam apresentar mais engajamento opinativo: os youtubers que produzem conteúdo no 

formato de vlogs e esquetes – como por exemplo Porta dos Fundos e Cauê Moura. 

Vamos tomar por comportamento o engajamento dos adolescentes para com os 

youtubers, porém não somente um engajamento básico (como comentar e curtir um vídeo ou 

se inscrever no canal), e sim um engajamento mais profundo, como compartilhar o conteúdo 

de um determinado youtuber, estar disposto a defende-lo para com os demais e acompanhar o 

youtuber fielmente em suas redes sociais e projetos paralelos. Ou seja, o comportamento 

levado em consideração neste trabalho será aquele que cria um laço maior de intimidade entre 

o adolescente e o youtuber, baseado nas variadas formas de interação entre eles. 

A partir desses conceitos, será verificado uma possível influência dos youtubers e do 

conteúdo transmitido por eles sobre o comportamento dos adolescentes. Para isso, serão 

utilizadas duas técnicas: entrevistas e histórias orais. 

Entende-se aqui por entrevista a entrevista semiaberta, com questões semiestruturadas, 

com roteiros e abordagem em profundidade. Segundo Triviños, a entrevista semiaberta 
 
Parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante (TRIVIÑOS, 2009, p. 66). 
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Com isso, é possível obter numerosas informações a respeito do tema de pesquisa, 

com base nas próprias palavras dos entrevistados – os adolescentes. A entrevista semiaberta 

também abre a possibilidade para o entrevistado se sentir mais à vontade para responder as 

perguntas de forma aberta, usando suas próprias palavras. É necessário um ritmo do 

entrevistador para manter a fluidez da entrevista, porém, obtendo-se sucesso, apesar de 

subjetivas, as respostas acabam sendo mais profundas, mais íntimas, chegando ao lugar que 

precisamos: o engajamento desses adolescentes com seus youtubers favoritos. 

Para testar a fluidez do roteiro da entrevista, foram elaboradas as seguintes perguntas, 

divididas em duas partes: a) caracterização, com perguntas mais objetivas, e b) intimidade, 

com perguntas mais subjetivas. 

As perguntas de caracterização são: 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Taxa de escolarização (série em que está) 

5. Rendimento médio familiar19 (em reais) 

a. Até 400 

b. De 400 a 1000 

c. De 1000 a 2000 

d. De 2000 a 3000 

e. De 3000 a 4000 

f. De 4000 a 6000 

g. Mais de 6000 

6. Tempo gasto na web em geral (por dia, em média) 

a. Até 1 hora 

b. De 1 a 2 horas 

c. De 2 a 3 horas 

d. De 3 a 5 horas 

e. De 5 a 7 horas 

f. De 7 a 9 horas 

g. Mais de 9 horas 

                                                
19 Métricas definidas pelo IBGE. 
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7. Tempo gasto assistindo vídeos no Youtube (por dia, em média) 

a. Até 30 minutos 

b. De 30 minutos a 1 hora 

c. De 1 a 2 horas 

d. De 2 a 3 horas 

e. De 3 a 5 horas 

f. Mais de 5 horas 

8. Tipos de vídeos mais vistos (formatos e conteúdos20) 

a. Formatos: 

i. Vlogs 

ii. Esquetes 

iii. Gameplays 

iv. Programas (conteúdos que se assemelham à TV ou que vem da 

mesma) 

v. Daily vlogs 

vi. Tutoriais 

vii. Profissionais (documentários, curtas e longas-metragens, etc.) 

viii. Caseiros e amadores 

ix. Videoclipes 

x. Animações 

xi. Outro (cite) 

b. Conteúdos: 

i. Filmes e desenhos 

ii. Automóveis 

iii. Música 

iv. Animais 

v. Esportes 

vi. Viagens e eventos 

vii. Jogos 

viii. Pessoas e blogs 

ix. Comédia 

                                                
20 Modelos de formatos obtidos através de análise do autor. Modelos de conteúdos definidos através do próprio 
filtro do Youtube. 
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x. Entretenimento 

xi. Notícias e política 

xii. Guias e estilo 

xiii. Educação 

xiv. Ciência e tecnologia 

As perguntas de intimidade são: 

9. Você possui um youtuber favorito? Você comenta? Compartilha? O conhece 

pessoalmente? Etc... 

10. Você faz parte de alguma comunidade virtual? O que te motivou a participar?  

11.  O que te atrai no youtuber? O que ele diz que se associa a sua vida?  

12.  Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Conte qual e como você 

mudou. 

A fim de garantir a viabilidade e confiabilidade da entrevista, são necessários:  

• Seleção de informantes capazes de responder às questões de pesquisa; 

• Uso de procedimentos que garantem a obtenção de respostas confiáveis; 

• Descrição dos resultados que articule consistentemente as informações obtidas 

com o conhecimento teórico disponível (DUARTE; BARROS, 2009, p. 68). 

Essas perguntas foram aplicadas a um grupo de 13 adolescentes, entre 13 e 17 anos, 

homens e mulheres, de classe média, que moram em Brasília, sendo feito um pré-teste antes 

com outros dois adolescentes, com as mesmas características, para testar a confiabilidade e 

viabilidade da entrevista. Esses 13 adolescentes foram selecionados dentre vários que 

desejaram se submeter à pesquisa. Foi lançada a proposta por rede social e os interessados 

mandaram mensagens ou respondiam postagens sobre o trabalho. Sendo assim, os 13 

selecionados tiveram sua aprovação por se aproximarem mais com tema e foram submetidos à 

entrevista, a fim de obter respostas plausíveis e confiáveis que possam concluir este trabalho, 

respondendo à pergunta-problema da pesquisa e alcançando os objetivos traçados. 

Complementando a entrevista, foi utilizado também um espaço para respostas abertas, 

no qual possa ser exemplificada a interação dos adolescentes com seus youtubers favoritos. 

Com essas técnicas, espero alcançar a resposta para a pergunta: é possível afirmar que 

o conteúdo que os youtubers criam e transmitem em suas redes sociais – sobretudo no 

Youtube - pode mudar o comportamento de um adolescente? E, assim, concluir esta pesquisa, 

entrelaçando prática, dados e teorias aqui trabalhadas. 
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5. PESQUISA 

 

Foram realizadas ao todo 13 entrevistas com adolescentes de 13 a 17 anos, a fim de 

saber mais sobre a sua interação com os youtubers favoritos. A intenção da pesquisa foi 

divulgada nas redes sociais, sendo alguns abordados diretamente nas redes e outras 

pessoalmente. Após isso, dos que se classificavam para serem entrevistados, houve uma 

seleção, resultando nos 13 adolescentes. A entrevista foi realizada pessoalmente e por Skype 

com facecam (câmera ligada). Os adolescentes se mostraram bastante entusiasmados em 

compartilhar suas experiências. Foram poucos os que se limitaram nas perguntas de 

intimidade, mostrando assim que esses adolescentes têm vontade de compartilhar suas 

histórias e vivências sobre a rede e seus criadores de conteúdo.  Para não expor esses 

adolescentes, conforme orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente - lei que cria 

condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente, definidos no artigo 

227 da Constituição Federal - optamos por identificá-los por números e não pelo nome 

completo. 

 

• Adolescente 01 

1) Rayssa A. L. 

2) 16 anos. 

3) Feminino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 

5) R$ 2000,00 a R$ 3000,00. 

6) Passa de sete a nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, de 

duas a três horas, em média, gasta assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são vlogs, esquetes, gameplays, programas, 

daily vlogs, videoclipes e animações. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ela são música, viagens e eventos, 

jogos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento e educação. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Rayssa: Acho que não, eu gosto de muitos. Assim, eu não sou muito de comentar mas 

eu dou like, compartilho às vezes entre os meus amigos, mas não sou muito de comentar no 
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próprio vídeo. Alguns eu já vi, alguns eu conheço, mas os youtubers mais famosos são mais 

difíceis, né?! Eu os acompanho nas redes sociais também. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria de alguma? 

Rayssa: Já participei, mas não participo mais. Não era sobre um específico, era sobre 

os que estavam fazendo sucesso na época, mas participaria novamente, pois acredito que 

esses grupos costumam ser mais próximos dos youtubers que eles admiram, porque acaba que 

os próprios youtubers os reconhecem e, às vezes, por participar dessas comunidades, pode ser 

que os youtubers conheçam as pessoas mesmo. Participar desses grupos é se dedicar mais ao 

youtuber, ganhando um reconhecimento a mais por isso. 

P: O que te atrai nesses youtubers? O que eles falam ou fazem que se associam com 

sua vida? 

Rayssa: Depende do tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, quando estou num dia muito 

estressante, onde só tem aulas e mais aulas, a primeira coisa que eu faço quando chego em 

casa é entrar no Youtube para me distrair, me divertir e me livrar de todo aquele estresse. Já 

tiveram vários vídeos que formaram minha opinião sobre um determinado assunto. Eu assisti 

e fiquei tipo: é, concordo, faz sentido. 

P: Algum vídeo dos seus youtubers favoritos já te fez mudar? Como? 

Rayssa: Acredito que sim. Normalmente, os que me fazem refletir sobre opinião são 

os vídeos do Felipe Neto, agora não tanto porque ele mudou o estilo de vídeos, mas quando 

ele falava sobre assuntos polêmicos, tiveram alguns vídeos que formaram minha opinião 

sobre aquele determinado assunto. Alguns vídeos do Luba onde ele fala mais sério sobre tal 

assunto também já formaram minha opinião. O Luba também costuma dar conselhos em seus 

vídeos, tipo ajudar o próximo, etc. Uma vez ele disse em um vídeo que pequenas coisas que 

você faz podem deixar o dia de outra pessoa feliz e, a partir disso, eu comecei a dar bom dia 

para os funcionários da minha escola. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Rayssa: Essa história do vídeo do Luba mesmo, acredito que seja uma história legal 

para se contar. 

 

• Adolescente 02 

1) Sergio A. L. 

2) 13 anos. 

3) Masculino. 
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4) 8° ano do Ensino Fundamental. 

5) R$ 2000,00 a R$ 3000,00. 

6) Passa mais de nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, de 

três a cinco horas, em média, gasta assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são vlogs, esquetes, gameplays, programas, 

tags e challenges, daily vlogs, tutoriais, caseiros e amadores, videoclipes e 

animações. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são filmes e desenhos, música, 

animais, esportes, jogos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento, educação 

e ciência e tecnologia. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Sergio: Sim, Mrpoladoful21. Eu marquei para receber notificações toda vez que sai um 

vídeo dele para assistir logo, compartilho os vídeos, dou like, sou inscrito e, às vezes, mando 

para amigos. Conheço ele pessoalmente, já o encontrei em eventos e o sigo nas redes sociais 

também. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual?  Participaria de alguma? 

Sergio: Não. Mas participaria, pois participando acredito que conseguiria ter um 

contato maior com os youtubers, saberia mais sobre eles. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida? O 

que você se identifica com ele? 

Sergio: O jeito que ele fala, o que jeito que ele brinca com as coisas, o jeito que ele 

edita os vídeos dele. As brincadeiras e as piadas que ele faz, eu uso com os meus amigos 

também, pois eu gosto muito de contar piadas. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Se sim, como? 

Sergio: Não, mas acredito que possa acontecer. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Sergio: Vou contar a história de quando eu vi ele pela primeira vez. Eu estava num 

evento e ele [Mrpoladoful] estava voltando do palco indo para o camarim, rodeado de 

seguranças e pessoas em volta dele. Eu consegui furar essa multidão e quando ele entrou no 

                                                
21 Referência ao canal do youtuber Gabriel Tenório (https://www.youtube.com/user/MrPoladoful). 
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camarim, eu estava bem na frente e fiquei com a cara no vidro do camarim onde ele estava, 

fiquei fazendo gracinhas para ele e ele devolvia também, além de tocar no vidro brincando 

comigo. Fiquei bem feliz naquele dia. 

 

• Adolescente 03 

1) Beatriz E. M. S. 

2) 13 anos. 

3) Feminino. 

4) 8° ano do Ensino Fundamental. 

5) Mais de R$ 6000,00. 

6) Passa mais de nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, de 

uma a duas horas, em média, gasta assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são vlogs, esquetes, programas, tags e 

challenges, daily vlogs, videoclipes e animações. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ela são filmes e desenhos, música, 

viagens e eventos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento, guias e estilo, e 

educação. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Beatriz: Sim, Julio Cocielo22. Eu curto os vídeos, compartilho e comento. Além disso, 

o acompanho nas redes sociais e também tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual?  O que te motivou a participar? 

Beatriz: Sim, participo de um grupo no WhatsApp. Eu o admiro muito, por isso 

participo. Lá trocamos ideias e comentamos o que achamos dos vídeos dele. É legal também, 

pois temos um contato maior com ele. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

Beatriz: Ele é muito engraçado! Ele faz a gente rir, mesmo estando em um momento 

triste ou algo parecido ele consegue arrancar um sorriso da gente. Ele faz meu dia valer a pena 

por isso. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar?  

                                                
22 Youtuber dono do canal Canal Canalha (https://www.youtube.com/user/CanalCanalha). 
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Beatriz: Não, mas acho que poderia acontecer em algumas questões ou situações, não 

todas. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Beatriz: Eu o conheci no evento que meu irmão organizou, o Wakai Zone23. Eu vi ele 

enquanto estava tirando foto de outros youtubers que estavam lá no evento também. Quando 

acenei para ele, ele apareceu na foto e depois veio falar comigo, ele sabia meu nome! Tirei 

foto com ele e peguei autógrafo, claro! Fiquei bastante emocionada e muito feliz! 

 

• Adolescente 04 

1) Pedro P. O. 

2) 16 anos. 

3) Masculino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 

5) R$ 1000,00 a R$ 2000,00. 

6) Passa de duas a três horas por dia, em média, na web. Desse tempo, 

gasta até 30 minutos, em média, assistindo a vídeos no Youtube.  

7) Seus formatos favoritos são vlogs, esquetes, tags e challenges, daily 

vlogs, videoclipes, e paródias. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são música, viagens e eventos, 

pessoas e blogs, comédia, entretenimento e educação. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Pedro: Sim, a Jout Jout24. Tem amigos meus que a acompanham também, então, 

quando eu acho o vídeo bem interessante, eu compartilho, e eu sempre curto todos os vídeos. 

Eu acompanho mais no Youtube mesmo, nas outras redes sociais nem tanto. Infelizmente 

ainda não a conheço pessoalmente. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? O que te motivou a participar? 

Pedro: Estou tentando participar de um fã clube dela [Jout Jout] no Facebook, mas não 

sei se me aceitaram [risos]. Eu participo também de outro grupo no WhatsApp sobre outros 
                                                
23 Wakai Zone Festival. Evento de Brasília multicultural que teve três edições realizadas. O evento mesclava 
tribos e estilos, mas principalmente nerd, geek e oriental. Ficou famoso por trazer youtubers de renome na época 
e apoiar a produção regional de conteúdo audiovisual para o Youtube.  
24 Canal da youtuber Julia Tolezano (https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer). 
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canais. Bom, primeiro porque eu sou fã e é legal conhecer pessoas novas que têm o mesmo 

interesse em comum, né, comentar os vídeos novos que os youtubers produzem. No caso da 

Jout Jout, como ela produz vídeos sobre temas que para debater precisa ter uma cabeça muito 

aberta, quem normalmente a acompanha costuma ter também a cabeça bem aberta e isso traz 

debates e ideias novas, e eu curto muito isso. Acredito que participar desses grupos abre mais 

minha cabeça para essas ideias. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

Pedro: Eu acho que ela “destabuliza” muita coisa que na nossa sociedade ainda é um 

tabu. Às vezes, muitas coisas que eu nunca parei para pensar, quando ela fala, eu faço esse 

exercício [de parar para pensar]. Ela fala coisas que eu vivo diariamente. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

Pedro: Sim. Teve um vídeo que ela falou, é um assunto meio besta [risos], mas é 

interessante. Ela falou sobre quando vamos ao banheiro – de shopping, esses lugares - e 

lavamos as mãos, tem gente que pega e puxa várias folhas de papel para secar, e no vídeo ela 

mostra que não precisa disso, basta você balançar as mãos e pegar uma folha que já dá para 

secar direitinho, não precisa usar várias, e às vezes ainda sobre parte da folha seca. Mesmo 

com o aviso que diz para usar somente duas, ela mostra que nem precisa de duas, uma só já 

basta. A partir desse vídeo eu comecei a usar somente uma folha, pois às vezes eu pegava até 

mais de duas. Alguns vídeos dela também já reforçaram opiniões que eu tenho sobre 

julgamentos hipócritas que a sociedade faz sobre as mulheres e comportamentos femininos. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Pedro: Eu a conheci por um vídeo dela no Youtube falando sobre biscoito e bolacha 

[risos]. Após esse, assisti a um outro falando sobre peneira, metaforizando relacionamentos. A 

partir daí eu fui atrás, pois eu gostei bastante da maneira que ela transmite seu conteúdo. 

Então, eu fui assistindo os vídeos e gostando mais ainda dos assuntos que ela tratava e a 

forma como ela os abordava. Hoje sou um espectador assíduo. Ela acaba me influenciando 

como pessoa com o jeito dela. 

 

• Adolescente 05 

1) Isadora R. D. 

2) 16 anos. 

3) Feminino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 
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5) R$ 4000,00 a R$ 6000,00. 

6) Passa mais de nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, de 

duas a três horas, em média, gasta assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são esquetes, programas, daily vlogs, tutoriais, 

caseiro e amador, videoclipes e apresentações. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ela são música, animais, esportes, 

viagens e eventos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento, guias e 

estilo, educação e ciência e tecnologia. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Isadora: Sim, o Átila25 e a Jout Jout. Eu costumo só curtir mesmo e acompanho a Jout 

Jout nas redes sociais. Não os conheço pessoalmente. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Isadora: Não. Sim, principalmente o da Jout Jout, porque ela é muito engraçadinha e 

acredito que as pessoas que participam dos grupos sejam engraçadinhas também! Seria legal 

participar para conhecer pessoas novas que se identificam com ela, assim como eu. 

P: O que te atrai nesses youtubers? O que eles falam ou fazem que se associa com sua 

vida?  

Isadora: Bom, o do Nerdologia ele fala sobre várias coisas legais, como a força de Star 

Wars, curiosidades sobre esses mundos e é muito legal aprender sobre essas coisas. O da Jout 

Jout é porque ela é muito engraçada, me lembra muito uma amiga minha, não sei explicar 

bem [risos]. No Nerdologia, eu aprendo sobre coisas interessantes e a Jout Jout me diverte. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

Isadora: Mais ou menos. Com a ajuda de um vídeo do Nerdologia eu consegui 

produzir uma redação sobre o Zika Vírus. Ou seja, as coisas que eu assisto no canal dele me 

fazem poder discutir e argumentar melhor sobre alguns assuntos.  

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Isadora: Eu conheci o Nerdologia pelo meu namorado, que curte muito sobre esses 

assuntos nerds e geek. No início eu não entendia muito bem, ficava “boiando” nos vídeos, 

mas fui assistindo e acabei gostando bastante! Já a Jout Jout eu conheci através da minha 

                                                
25 Átila Iamarino, apresentador do canal Nerdologia (https://www.youtube.com/user/nerdologia). 
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irmã, que estava assistindo um vídeo dela que falava sobre algum assunto polêmico - não 

lembro muito bem qual era - e eu acabei me identificando com ela, o jeito que ela fala sobre 

os assuntos nos vídeos, esse jeito engraçadinho, acabei gostando e comecei a acompanhar. 

 

• Adolescente 06 

1) Rodrigo N. R. 

2) 16 anos. 

3) Masculino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 

5) Mais de R$ 6000,00. 

6) Passa mais de nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, de 

uma a duas horas, em média, gasta assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são vlogs, gameplays, tutoriais, profissionais, 

caseiros e amadores, videoclipes e highlights de jogos. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são música, esportes, viagens e 

eventos, jogos, pessoas e blogs, entretenimento e ciência e tecnologia. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Rodrigo: Sim, o Cauê Moura.26 Eu só dou like normalmente. Já o vi pessoalmente uma 

vez e sigo ele no Facebook. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Rodrigo: Não sobre o Cauê, mas sobre o Youtube pode-se dizer que sim. Acho que 

não, não sou muito de me engajar tanto assim, gosto mais de consumir o vídeo mesmo, gosto 

do personagem Cauê Moura. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

Rodrigo: Ele dá a cara a tapa, né?! E também as comédias dos quadros [programas] do 

canal dele. Gosto também nele que ele expressa a opinião dele sem ligar pros outros e o jeito 

engraçado que ele tem também me atrai. Me divirto assistindo ele. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

                                                
26 Youtuber do canal Desce a Letra (https://www.youtube.com/user/descealetra). 
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Rodrigo: Acho que já. Em relação a sociedade, de como eu me comporto com as 

outras pessoas. Eu “sacaneava” muito as outras pessoas e depois de assistir um vídeo dele 

reclamando de pessoas que fazem isso, eu concordei e parei de fazer isso e agir dessa forma. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Rodrigo: Tem um vídeo de um cara cortando a placa de 100 mil inscritos que o 

Youtube fornece27 e todo mundo estava comentando sobre esse vídeo, sobre esse cara e eu 

não entendia o motivo desse alarde todo. Eu realmente estava nem aí, a placa é dele, ele faz o 

que quiser com ela e todo mundo discordava dessa minha opinião, que acabou gerando uns 

ataques pra cima de mim, mas cada um tem sua opinião, né?! [risos]. Eu não tinha nada contra 

o cara e todo mundo queria hatear28 ele. E o vídeo resposta dele sobre isso é muito engraçado! 

 

• Adolescente 07 

1) Caio T. V. 

2) 16 anos. 

3) Masculino. 

4) 1º ano do Ensino Médio. 

5) R$ 3000,00 a R$ 4000,00. 

6) Passa mais de nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, de 

uma a duas horas, em média, gasta assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são vlogs, gameplays, programas, tutoriais e 

videoclipes. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são música, jogos, pessoas e 

blogs, comédia e entretenimento. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Caio: Sim, o Julio Cocielo e o Lucas29. Só dou like mesmo, não costumo me engajar 

muito. O Julio, eu acompanho nas redes sociais e já vi pessoalmente, tirei foto e falei com ele, 

o Lucas não.  

                                                
27 O Youtube fornece placas comemorativas como prêmio aos seus criadores de conteúdo quando eles atingem 
determinados números de inscritos em seus canais. O youtuber Aruan Felix cortou uma dessas placas e gerou 
inúmeros comentários no vídeo e em seu canal sobre isso. 
28 Ato de destilar comentários negativos sobre algo ou alguém na internet. 
29 Do canal Inutilismo (https://www.youtube.com/user/canalinutilismo). 
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P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Caio: Não. Nem participaria, pois acho que os outros fãs que participam desses grupos 

ficam contestando a opinião dos outros e isso é uma coisa que me enche muito o saco. Não 

daria muito certo eu participar de um grupo desses, por exemplo. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

Caio: Eu tenho um problema que eu não consigo levar as coisas a sério e eles 

conseguem transformar coisas do cotidiano que são sérias em algo engraçado. Eu acabo me 

enxergando neles. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? 

Caio: Não, mas acredito que mudaria caso fosse algo muito relevante para mim. Tem 

um vídeo do Lucas onde ele conta uma história em que ele estava no metrô e chegou um 

rapaz deficiente pedindo ajuda com um bilhete dizendo que era mudo, que podia estar 

matando e roubando mas estava lá só pedindo ajuda. Aí o Lucas contando que ele não sabia 

com o que ele ficava mais indignado: com o rapaz ter deficiência (sentindo pena) ou com o 

fato da ameaça no bilhete. Nisso, (Lucas contando) ele deu um suquinho para ajudar o rapaz e 

ele [o rapaz] falou “você não tem dinheiro não?” sendo que o rapaz era mudo! Eu ficaria puto 

e teria uma reação diferente, mas o Lucas ficou quieto e saiu. Ou seja, acredito que agora, 

depois de ter assistido esse vídeo, eu talvez teria uma reação diferente. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Caio: Essa história mesmo do rapaz pedindo ajuda já é uma boa! [risos]. 

 

• Adolescente 08 

1) Catarina M. de S. 

2) 16 anos. 

3) Feminino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 

5) Mais de R$ 6000,00 

6) Passa de duas a três horas por dia, em média, na web. Desse tempo, 

gasta até 30 minutos, em média, assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são tags e challenges, daily vlogs, tutoriais, 

caseiros e amadores e videoclipes. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ela são música, viagens e eventos, 

pessoas e blogs, entretenimento e guias e estilo. 
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P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Catarina: Sim, Rayza Nicacio30. No Youtube não muito, mas a acompanho e me 

engajo com ela em todas as suas outras redes sociais. Curto e compartilho suas postagens e 

vídeos. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Catarina: Não. Acho que não, pois não sou tão fã dela assim. Vejo ela como uma 

pessoa normal. Não a vejo como uma inspiração para vida como pessoa, está mais para uma 

inspiração de estilo e beleza. 

P: O que te atrai nessa youtuber? O que ela fala ou faz que se associa com sua vida?  

Catarina: Ela é uma pessoa superreligiosa, ela acabou de casar e eu gosto de 

acompanhar os vídeos dela sobre isso [risos]. Ela me passa vontade de realizar isso na minha 

vida também. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

Catarina: Sim. Eu vi um vídeo dela falando sobre uma técnica para deixar os cabelos 

cacheados e a partir desses vídeos resolvi assumir meu cabelo desta forma – cacheado. Ela 

sempre comenta que você tem que assumir como você é, daí parei de alisar meu cabelo e 

estou deixando ele natural. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Catarina: Essa questão mesmo de assumir meu cabelo natural. Tem uns vídeos que ela 

mostra umas garotas antes e depois de fazer o big shop31, onde mostra a mudança depois de 

ter tirado toda a progressiva do cabelo. Depois de ver esses vídeos, comecei a assumir minha 

cabeleira [risos] e hoje me sinto mais feliz comigo mesma. 

 

• Adolescente 09 

1) João G. C. S. 

2) 17 anos. 

3) Masculino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 

                                                
30 Do canal Rayza Nicacio. (https://www.youtube.com/user/rayzabatista). 
31 Técnica de transição capilar conhecida por deixar de alisar o cabelo, cortar toda a parte que está lisa e deixar o 
cabelo crescer naturalmente.  
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5) R$ 4000,00 a R$ 6000,00. 

6) Passa de 7 a 9 horas por dia, em média, na web. Desse tempo, gasta de 

três a cinco horas, em média, assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos favoritos são esquetes, gameplays, tutoriais, 

profissionais, caseiros e amadores e animações. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são filmes e desenhos, esportes, 

jogos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento, educação e ciência e 

tecnologia. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

João Gabriel: Sim, Jovem Nerd32. Eu só comento quando acho que isso pode 

acrescentar ou agregar alguma coisa ao assunto do vídeo. Eu curto os vídeos, mas não 

compartilho. Sigo eles nas redes sociais, mas não acompanho de perto, às vezes, dou uma 

olhada. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

João Gabriel: Não. Nem participaria, pois eu realmente só gosto de consumir os 

vídeos. A única comunidade que me atrai é a seção de comentários no vídeo mesmo, eu gosto 

de ler o que a galera está falando sobre o vídeo ou o podcast, eu não sou do tipo que idolatra. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

João Gabriel: O conteúdo deles é totalmente nerd e como eu me considero um 

também, o conteúdo deles acaba me agradando muito. Os vídeos deles são muito bem 

produzidos e engraçados, além de serem bem diferentes no que fazem. O Jovem Nerd grava 

com o Azaghal, e eles dois fazem uma balança com as suas opiniões e personalidades, e daí 

dá pra você se identificar. E o conteúdo deles é bastante nerd, tem muitas referências, coisas 

da cultura nerd, é muito bom. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

João Gabriel: Mais ou menos. Dentro da network deles existe um outro canal, o 

Nerdologia. Esse canal é bastante informativo, então algumas coisas que são abordadas lá eu 

utilizo pra minha vida, coisas sobre física, como viés de confirmação, etc. São coisas bem 

informativas, mas que têm aplicação na vida. Eles não chegam a mudar alguma coisa, mas 

                                                
32 Canal dos youtubers Alexandre Ottoni e Deive Pazos (https://www.youtube.com/user/JovemNerd). 
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acabam por acrescentar coisas que às vezes eu não percebi sobre algum assunto dentro desse 

contexto nerd. Eles agregam. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

João Gabriel: Eu uso o Youtube como uma ferramenta para estudo também. Muitas 

coisas da escola que eu aprendi no Youtube. Além disso, eu sou programador, e só no 

Youtube eu aprendi três linguagens de programação. Alguns youtubers também me 

influenciaram a criar meu próprio canal. Criei meu primeiro canal há muito tempo, na época 

em que PC Siqueira estava no início da carreira. Na época, lá tinha muita coisa de animação, e 

aí eu comecei a fazer algumas também e colocava no meu canal. A galera do Consoles e 

Jogos Brasil me influenciou também a criar um canal de games. Eles faziam isso por hobbie 

mesmo, não ganhavam dinheiro nem nada, e eles foram um dos primeiros a criar conteúdo 

nesse estilo, acabou que influenciou eu e um amigo a criar um canal desse estilo também. 

Esse chegou a dar meio certo, mas ficamos muito ocupados e acabou desandando. Já tive um 

canal de “zoeira” também, parecido com o canal Inutilismo, que eu também me amarro. 

Agora tenho um canal sobre parkour33 e rap, onde fui influenciado por canais que produzem 

esse mesmo conteúdo. 

 

• Adolescente 10 

1) Paulo G. de O. F. 

2) 15 anos. 

3) Masculino. 

4) 2º ano do Ensino Médio. 

5) R$ 1000,00 a R$ 2000,00. 

6) Passa mais de nove horas na web por dia, em média. Desse tempo, 

gasta mais de cinco horas, em média, assistindo a vídeos no Youtube 

7) Seus formatos favoritos são programas, tutoriais, profissionais, 

videoclipes, animação e reviews (análise). 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são filmes e desenhos, música, 

viagens e eventos, jogos, pessoas e blogs, comédia, entretenimento e ciência 

e tecnologia 

                                                
33 Parkour é um esporte que consiste em superar obstáculos, como escalar muros, equilibrar em corrimãos ou 
saltar sobre vãos.  
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P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Paulo: Sim, na verdade quatro [risos]. Sr. Wilson34, [Guilherme] Damiani, Player 

Tauz35 e Zangado36. Compartilho, dou like, comento na maioria dos vídeos, Conheço Sr. 

Wilson e o Zangado pessoalmente. Acompanho todos eles em todas as redes sociais. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Paulo: Sim, do grupo Colônia Contra-Ataca Fãs no Facebook. O próprio Sr. Wilson 

que me motivou a participar. Entre os quatro, ele é meu favorito. Foi incrível quando eu 

comecei a assistir aos vídeos dele. Um amigo meu me contou do grupo e eu decidi entrar, a 

galera lá é muito amiga uma da outra, aí gostei e decidi ficar. Queria me envolver mais com o 

canal, entrei e acabei gostando muito do “lugar” 

P: O que te atrai nesses youtubers? O que eles falam ou fazem que se associa com sua 

vida?  

Paulo: O Damiani é praticamente por ele ser engraçado, eu acho que eu desenvolvi 

uma personalidade engraçada por conta dele. O Sr. Wilson me inspira muito para fazer os 

meus próprios vídeos, eu me baseio totalmente nele, meu canal inteiro é baseado nele [risos]. 

O Tauz é por causa dos raps que ele faz, principalmente os autorais. Eles me motivam muito, 

porque eu acho a história dele muito parecida com a minha, pelo que eu estou passando. E o 

Zangado pelos conselhos que ele tem dado. 

P: Algum vídeo dos seus youtubers favoritos já te fizeram mudar? Como? 

Paulo: Nossa, e como [risos]. Dentre eles, tem o Tauz, com o vídeo “Tauz na Estrada 

3, Play Again” que me ajudou muito em tempos muito difíceis que eu estava passando, estava 

praticamente sozinho e esse vídeo, a música me ajudou muito. Outro vídeo que ele lançou 

recentemente me deixou arrepiado com a música. No começo, ele fala de coisas, tipo “você 

não vai ser ninguém”, “você não vai ser nada”, contando que foi isso que ele [Tauz] tinha 

ouvido, e é a mesma coisa que eu estou ouvindo hoje, ou seja, ele está motivando a gente a 

não desistir dos nossos sonhos. O Zangado também teve um vídeo recente, chamado “Ser 

Gamer”, onde eu peguei muitos argumentos que ele usa para usar atualmente na minha vida. 

Tem um outro vídeo que o Zangado fala muito sobre carinho, e é algo que eu estou levando 

comigo hoje também. 

                                                
34 Do canal Colônia Contra Ataca (https://www.youtube.com/user/ColoniaContraAtaca). 
35 Do youtuber Fernando Dondé (https://www.youtube.com/user/TauzOficial). 
36 Do youtuber Thiago (seu sobrenome não foi divulgado. https://www.youtube.com/user/Zangado). 
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P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Paulo: Primeiro, o Sr. Wilson, na saga dele com seu canal, que foi isso que me fez 

querer participar, querer produzir vídeos para o Youtube. O Damiani, eu acompanho ele desde 

sempre, o cara é incrível! Dele foram mais os vlogs, ele fala muito sobre valores e eu acabei 

me apropriando disso. O Zangado desde 2013, se não me engano, ele ficou conhecido como 

“tio”, porque ele começou a dar muito conselho em seus vídeos e, em todos seus vídeos, ele 

pega algo que o jogo possa ensinar e tenta passar pra gente, sabe? Tipo, isso é errado, isso é 

certo, etc. Ele sempre diz alguma coisa. No Tauz, o que mexe comigo são as músicas autorais 

dele. Meu sonho é encontrar com ele pessoalmente, música mexe muito comigo. 

 

• Adolescente 11 

1) Leonardo R. da S. 

2) 14 anos. 

3) Masculino. 

4) 9° ano do Ensino Fundamental. 

5) R$ 3000,00 a R$ 4000,00. 

6) Passa de sete a nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, 

gasta de duas a três horas, em média, assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos preferidos são vlogs, programas, tags e challenges, 

daily vlogs e videoclipes. 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são filmes e desenhos, música, 

esportes, viagens e eventos, pessoas e blogs, comédia e entretenimento. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Leonardo: Sim, Lucas Lira37. Só curto o vídeo e comento às vezes, não costumo 

compartilhar. Já o conheci pessoalmente também e o acompanho em todas as redes sociais 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Leonardo: Não. Talvez. Tem grupos que são muito exagerados, se fosse algo mais 

tranquilo acho que sim. Depende muito. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

                                                
37Youtuber dono do canal Invento na Hora (https://www.youtube.com/user/inventonahora). 



67 

 

 

Leonardo: Foi o primeiro youtuber que eu conheci e me fez criar meu canal. Uma 

coisa que eu admiro nele é a humildade que ele passa nos vídeos. Acho ele muito engraçado 

também [risos]. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

Leonardo: Sim. Eu assisti a um vídeo falando sobre a mudança dele de Brasília para 

São Paulo, por causa dos vídeos do Youtube, e isso me deu vontade de criar meu próprio 

canal, queria seguir os mesmos passos que ele. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Leonardo: Teve um evento aqui em Brasília, o Wakai Zone, que eu passei um 

verdadeiro perrengue para conseguir ver Lira. Tentei por muitas vezes e não consegui falar, 

nem o ver direito. Então, quando estava voltando pra casa, chateado, percebi que tinha um 

carro quebrado no acostamento da pista. Quando percebi era ele [Lucas Lira]! Aí pedi pra 

minha mãe encostar o carro, aí consegui ver e ainda consegui falar com ele! [risos]. 

Oferecemos ajuda pra ele na questão do carro e tals, e acabou que deu tudo certo no final! 

 

• Adolescente 12 

1) Gabriel N. da S. R. 

2) 14 anos. 

3) Masculino. 

4) 9° ano do Ensino Fundamental. 

5) R$ 2000,00 a R$ 3000,00. 

6) Passa de sete a nove horas por dia, em média, na web. Desse tempo, 

gasta de três a cinco horas, em média, assistindo a vídeos no Youtube 

7) Seus formatos favoritos são gameplays, programas, tutoriais, caseiros e 

amadores, animações e reviews (análises). 

8) Os conteúdos mais consumidos por ele são filmes e desenhos, viagens 

e eventos, jogos, pessoas e blogs, comédia e entretenimento. 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 
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Gabriel: Sim, Gato Galáctico38. Comento, dou like e compartilho. Não o conheço 

pessoalmente, mas o acompanho no Facebook e no Twitter. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Gabriel: Não. Participaria, porque é um youtuber com quem eu me identifico, que eu 

gosto. Eu gosto muito de animação [risos]. Eu conheceria mais sobre ele e sobre animação 

participando desses tipos de grupos. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

Gabriel: Eu gosto muito do trabalho dele, as animações que ele faz são boas, elas 

fluem, não ficam travando igual algumas que você vê por aí; são muito bem produzidas, 

muito bem feitas. Eu o acompanho mais pelo trabalho mesmo. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

Gabriel: Já, uma vez. Ele fala em um vídeo sobre escola e tals e, nesse vídeo, ele fala 

que aprontava muito e já quase reprovou de ano, e a partir daí, eu que bagunço muito [risos] 

caí na real e comecei a me dedicar mais aos estudos por conta disso que ele falou.  

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Gabriel: Não tenho nenhuma história interessante para compartilhar, essa da escola 

mesmo já é muito legal [risos]. 

 

• Adolescente 13 

1) Marina A. S. 

2) 14 anos. 

3) Feminino. 

4) 9° ano do Ensino Fundamental. 

5) R$ 4000,00 a R$ 6000,00. 

6) Passa de três a cinco horas por dia, em média, na web. Desse tempo, 

gasta de 30 minutos a uma hora, em média, assistindo a vídeos no Youtube. 

7) Seus formatos preferidos são esquetes, programas, tutoriais, caseiros e 

amadores, videoclipes e paródias. 

                                                
38 Canal do youtuber Ronaldo de Azevedo (https://www.youtube.com/user/OgatoGalactico). 
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8) Os conteúdos mais consumidos por ela são música, animais, pessoas e 

blogs, comédia, entretenimento, guias e estilo, educação e sem fins lucrativos 

e ativismo 

P: Você possui um youtuber favorito? Você comenta, compartilha os vídeos, e o 

conhece pessoalmente? Você o acompanha nas redes sociais? 

Marina: Sim, o Luba e os Barbixas39. Gosto muito de youtubers estrangeiros também, 

como o Nigahiga e o Dan Is Not On Fire40. Eu comento os vídeos mais por outras redes 

sociais, como Twitter e o Tumblr. Não costumo muito compartilhar os vídeos. Infelizmente, 

eu não conheço nenhum, mas os acompanho no Facebook, Twitter e no Tumblr. 

P: Você faz parte de alguma comunidade virtual? Participaria? 

Marina: Não participo, pois as pessoas que eu comento sobre os vídeos e também 

assistem eles são da minha escola, então acaba que eu converso sobre eles pessoalmente com 

elas, mas eu possuo um Tumblr que eu acabei dedicando as postagens para eles, acaba sendo 

meio que um fã clube pessoal [risos]. Na verdade, eu não criei o Tumblr exatamente pra isso, 

mas comecei a seguir outros tumblrs que postavam sobre eles e eu reblogava41 as postagens 

deles e comentava sobre, aí acabou virando dedicado. São pessoas que eu admiro muito. É 

legal a interação que se tem com isso. Na minha visão, o youtuber é um amigo virtual que não 

te conhece, então essas contas são uma forma da gente interagir com esses amigos, e 

normalmente quem é inscrito nos mesmos canais tem gostos similares, aí acaba nessa 

interação, que eu curto muito. 

P: O que te atrai nesse youtuber? O que ele fala ou faz que se associa com sua vida?  

Marina: A maior parte desses youtubers são de comédia, deu para reparar, né? [risos]. 

E eu acho isso muito legal, eu levo essa coisa do otimismo que eles passam pra minha vida, 

essa coisa de ser positivo, eu trago isso para mim mesma. 

P: Algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? Como? 

Marina: Com certeza. Eu comecei a assistir Youtube há uns três anos. Cortaram a tevê 

por assinatura aqui de casa e eu não tinha nada para fazer e fui assistir vídeos lá. Conheci essa 

loucura toda e comecei a acompanhar os vídeos que rolavam por lá. Como foi na época em 

que eu tinha uns 10, 12 anos, foi quando eu me formei como pessoa mesmo, e aí essas 

mensagens que as pessoas transmitiam me afetaram muito. E eu acredito que isso é muito 
                                                
39 Canal da Cia. Barbixas de Humor (https://www.youtube.com/user/videosimprovaveis).  
40 Canais dos youtubers Ryan Riga (https://www.youtube.com/user/nigahiga) e Dan Howell 
(https://www.youtube.com/user/danisnotonfire). 
41 Ferramenta de algumas redes sociais como o Tumblr que permitem a repostagem de conteúdos. 
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comum, a maioria das pessoas que assistem e acompanham são adolescentes. É onde a gente 

se forma, o que a gente acha engraçado, o que não é, o que é ofensivo, descobre opiniões 

políticas, de preconceito, etc. 

P: Tem alguma história que você queira compartilhar sobre sua interação com os 

youtubers? 

Marina: Acho que não, não consigo lembrar de nada específico. A história de como 

isso me afetou acredito que já sirva [risos]. 

 

Essas pesquisas serão analisadas a seguir, de modo a responder à pergunta-problema 

desta pesquisa e alcançar os objetivos previamente introduzidos, além de detectar outras 

questões que foram descobertas no processo. 
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6. ANÁLISE 

 

Antes de analisar as entrevistas profundamente, foram elaborados gráficos com as 

principais informações, a fim de destacar as características dos entrevistados, para, depois, 

analisar suas respostas de forma mais crítica. 

Quanto ao sexo, temos um ligeiro predomínio do sexo masculino, como observamos 

na Figura 21. 

 
Figura 21 – Gráfico de entrevistados por sexo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A idade, como demonstrado na Figura 22, tem uma grande dispersão, mas sempre 

dentro da faixa da adolescência. 
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Figura 22 – Gráfico dos entrevistados por idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 A escolaridade, como visto na Figura 23, é compatível com a faixa etária entrevista. 

Há um ligeiro predomínio do Ensino Médio, mas alguns entrevistados ainda estão no Ensino 

Fundamental. Já a renda média dos entrevistados está bem dividida, como mostra na Figura 

24. 

 
Figura 23 – Gráfico dos entrevistados por escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 24 – Gráfico dos entrevistados por renda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Percebe-se, com a Figura 25, que a maioria dos adolescentes entrevistados passa, em 

média, mais de 7 horas por dia na web, ou seja, um terço do dia eles passam conectados, 

estando sujeitos a todos os tipos de conteúdo que a internet oferece. 

 
Figura 25 – Gráfico do tempo que os entrevistados passam na web 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 26 – Gráfico do tempo que os entrevistados passam assistindo vídeos no Youtube 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Apesar de estar bem equilibrado, a Figura 26 mostra que 69% dos adolescentes 

entrevistados passam mais de uma hora assistindo vídeos no Youtube. Considerando uma 

média de 5 minutos por vídeo, isso corresponde a 12 vídeos por dia de um ou mais youtubers, 

mostrando que ao mês, esses adolescentes podem consumir até 360 vídeos. 

 
Figura 27 – Gráfico dos formatos favoritos por entrevistado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



75 

 

 

É notável a preferência por videoclipes e programas, o que mostra que esses 

adolescentes estão cada vez mais buscando formatos que demandam uma produção a mais, 

mas não muito ao ponto de serem profissionais. Apesar disso, os formatos caseiros e 

amadores, assim como vlogs e daily vlogs, também caem no gosto dos mesmos. 

 

Figura 28 – Gráfico dos conteúdos mais consumidos por entrevistado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Mais uma vez, a música se destaca como um dos conteúdos mais consumidos por eles 

no Youtube. É perceptível também como a comédia e o entretenimento se destacam entre os 

demais, mostrando que um dos motivos dos adolescentes buscarem conteúdo é para diversão. 

Outro dado interessante que o gráfico mostra é que nenhum adolescente entrevistado consome 

conteúdo classificado como notícias e política, mostrando que o Youtube não é considerado 

como fonte de pesquisa por eles na hora de buscar conhecimento sobre esses assuntos. 

Ainda analisando as entrevistas conjuntamente, pode-se notar que os adolescentes 

possuem um ou mais youtubers favoritos, alguns até compartilham dos mesmos. A maioria 

também é bastante engajada, seja dentro ou fora da rede, ou seja, o engajamento não fica 

somente no Youtube. Alguns adolescentes mostram que para ser um verdadeiro fã, não 

precisa se limitar ao “like e favorito”. Você pode se engajar com seu youtuber favorito por 

meio do Twitter, do Facebook e até mesmo com a ferramenta de direct do Instagram, que te 

permite conversar privadamente com a pessoa através do aplicativo. Dessa forma, para esse 
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público, buscar uma interação com o ídolo do Youtube vai desde a inscrição no canal até uma 

mensagem privada dirigida ao youtuber, por meio das várias plataformas que a internet 

oferece, seja no Youtube, seja em outras mídias. 

Alguns adolescentes também citaram o fato de conhecerem pessoalmente o youtuber 

que eles admiram. Para isso acontecer, existem algumas maneiras que podem partir do 

youtuber ou até mesmo do fã. Há eventos temáticos que convidam vários youtubers para 

apresentarem palestras, workshops ou somente para frequentá-lo. Nesse caso, há duas 

possibilidades: ou o youtuber manda um e-mail solicitando acesso ao evento ou os fãs se 

reúnem na página do evento para pedir que o youtuber seja convidado. Outra forma de 

contato presencial é o Encontro de Inscritos, no qual os youtubers promovem uma reunião em 

um determinado local com os objetivos de tirarem foto, darem autógrafos e conversarem com 

os fãs.  

Dos 13 adolescentes entrevistados, quatro responderam que participam de 

comunidades virtuais sobre os youtubers. Em sua maioria, o que os motiva é a proximidade 

que o grupo proporciona com o próprio youtuber e a interação com outras pessoas que 

acompanham. Elas acabam tendo os mesmos gostos e debatendo os mesmos assuntos. 

Entretanto, dos que disseram que não participavam, a minoria respondeu que não participaria 

de jeito nenhum, por não ser tão fã assim ou porque somente acompanhavam o youtuber para 

consumir o conteúdo que ele transmite. Dos que disseram que não participavam, cinco 

responderam que participariam pelos mesmos motivos de quem já participa. 

E essa participação pode ser classificada como um cultura participativa que existe 

atualmente nas redes como um todo. Várias mídias já utilizam uma forma de colocar o 

espectador, leitor, consumidor em geral como produtor também, voltando a ideia dos 

prosumers. Porém, mais do que isso, pode-se dizer que hoje existe essa cultura participativa. 

Thompson (1995, p. 173) definie como uma “concepção descritiva” da cultura, como 

“conjunto de crenças, costumes, ideias e valores, bem como os artefatos, objetos, e 

instrumentos materiais, que são adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de um grupo 

ou sociedade.”. Ou seja, pode-se dizer que os adolescentes, a partir dessa definição, fazem 

parte das comunidades virtuais, se tornando prosumers, e botando em prática essa cultura 

participativa, onde, mais um vez, o foco não está somente no emissor da mensagem, e sim, 

em ambos, emissor e receptor. 

Agora, o que será que os youtubers fazem ou falam que atrai os adolescentes? Cada 

um tem uma razão diferente que o faz acompanhar seu youtuber favorito, mas, como a Figura 

28 mostra, a maioria consome comédia e entretenimento. Das respostas obtidas, apenas três 
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adolescentes não citam o fato do seu youtuber ser engraçado ou divertido como atrativo para 

o acompanhar. Ou seja, aparentemente o canal é uma forma de distração e de diversão. Os 

que não citaram diversão ou o fato do youtuber ser engraçado, atrelaram a razão de 

acompanhar aquele determinado criador de conteúdo a valores e costumes que eles têm ou 

passam nos vídeos - fatores bastante importantes na vida do adolescente. 

Falando em impacto, chegamos agora à pergunta crucial que embasou todo este 

trabalho: como a interação entre esses adolescentes e seus youtubers favoritos interfere nos 

comportamentos desse grupo? Para responder a essa pergunta, foi feita uma outra pergunta: 

algum vídeo do seu youtuber favorito já te fez mudar? As respostas são, no mínimo, 

significativas.  

Dos 13 entrevistados, apenas três afirmaram que não tinham mudado de nenhuma 

forma com os vídeos, mas acreditam que isso possa acontecer de alguma forma, em algum 

momento. Isso mostra que os youtubers, além de formadores de opinião, podem ser 

considerados formadores de valores e costumes. Isso demonstra o poder que eles têm sobre 

esse público, provando que criar conteúdo para o Youtube exige um certo cuidado naquilo 

que é transmitido. 

Os outros 10 que afirmam ter mudado de algum jeito após assistir vídeos de seus 

youtubers favoritos revelam que essa mudança ocorre em várias instâncias, desde inspiração 

para criar seu próprio conteúdo na rede até reflexões sobre consciência ecológica, econômica, 

social e interpessoal. Isso dá pistas, sem pretensões de generalização cujo tamanho reduzido 

da amostra não comporta, que os youtubers colaboram, direta ou indiretamente, na formação 

de opinião e na mudança de atitudes do público adolescente que o acompanha, e isso é ainda 

mais forte nos adolescentes que são fãs e que se engajam mais que os espectadores comuns e 

de outras faixas etárias. Todos os que participam de comunidades virtuais sobre os youtubers 

já sofreram algum tipo de mudança após consumir algum vídeo de seus youtubers favoritos. 

Pode-se dizer que os adolescentes que são mais engajados estão propensos a sofrer mais 

mudanças do que os outros, pois tendem a levar as informações, as opiniões e as atitudes 

daqueles youtubers como corretas. Algumas das respostas obtidas nas entrevistas servem 

como exemplo para corroborar essas afirmações, como acompanhamos a seguir: 
 
“Alguns vídeos do Luba, onde ele fala mais sério sobre tal assunto, também 
já formaram minha opinião. O Luba também costuma dar conselhos em seus 
vídeos, tipo ajudar o próximo, etc. Uma vez ele disse em um vídeo que 
pequenas coisas que você faz podem deixar o dia de outra pessoa feliz, e a 
partir disso eu comecei a dar bom dia para os funcionários da minha escola” 
(Rayssa). 
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“Ela [Jout Jout] falou sobre quando vamos ao banheiro – de shopping, esses 
lugares - e lavamos as mãos, tem gente que pega e puxa várias folhas de 
papel para secar, e no vídeo ela mostra que não precisa disso, basta você 
balançar as mãos e pegar uma folha que já dá para secar direitinho, não 
precisa usar várias, e, às vezes, ainda sobre parte da folha seca. Mesmo com 
o aviso que diz para usar somente duas, ela mostra que nem precisa de duas, 
uma só já basta. A partir desse vídeo, eu comecei a usar somente uma folha, 
pois às vezes eu pegava até mais de duas” (Pedro). 
 
“Eu vi um vídeo dela [Rayza Nicacio] falando sobre uma técnica para deixar 
os cabelos cacheados e, a partir desses vídeos, resolvi assumir meu cabelo 
desta forma – cacheado. Ela sempre comenta que você tem que assumir 
como você é, daí parei de alisar meu cabelo e estou deixando ele natural” 
(Catarina). 
 
“Eu comecei a assistir Youtube há uns três anos. Cortaram a tevê por 
assinatura aqui de casa e eu não tinha nada para fazer e fui assistir vídeos lá. 
Conheci essa loucura toda e comecei a acompanhar os vídeos que rolavam 
por lá. Como foi na época em que eu tinha uns 10, 12 anos, foi quando eu 
me formei como pessoa mesmo, e aí essas mensagens que as pessoas 
transmitiam me afetaram muito. E eu acredito que isso é muito comum né, a 
maioria das pessoas que assistem e acompanham são adolescentes. É onde a 
gente se forma, o que a gente acha engraçado, o que não é, o que é ofensivo, 
descobre opiniões políticas, de preconceito, etc.” (Marina). 
 

Conjuntamente, esses dados mostram que os adolescentes passam boa parte do seu 

tempo na internet. Eles vivem e consomem os conteúdos inseridos nela, além dos mesmos 

pautarem suas vidas dentro e fora da rede. Eles estabelecem e criam conteúdos dentro desse 

ciberespaço, corroborando a ideia de Lemos (2003). 

O Youtube funciona como uma rede que amplia e torna acessível o consumo e o 

debate dessa cultura, tornando-se parte do saber popular, como afirma Mota e Pedrinho 

(2009). Fazendo parte da cultura popular, o Youtube como rede social abre espaço para 

qualquer tipo de história ser contada através do site. E toda história precisa de um ouvinte – o 

consumidor, no caso dos vídeos. E como todo produto, as histórias buscam um tipo específico 

de consumidor, algo que se tornou muito mais viável através da rede. Essa transformação é 

chamada por Jenkins (2006) de convergência, que foi verificado através das entrevistas: toda 

história tem um público, ou seja, todo youtuber tem seus fãs.  

A partir da convergência, é possível verificar a existência das comunidades virtuais, 

que, como Rheingold (1996) definiu, são teias de relações pessoais no ciberespaço. Isso se é 

comprovado através da vontade que os adolescentes possuem em fazer  parte dessas 

comunidades. E é claro, esses mesmos adolescentes se inspiram em seus ídolos, querendo 

criar também seu conteúdo e sendo fã ao mesmo tempo, os tornando prosumers: ao mesmo 
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tempo que consomem, criam conteúdo, gerando assim uma gama imensa de conteúdo e 

enriquecendo ainda mais o Youtube – e a internet como um todo. 

A partir dessa análise, pode-se concluir, a partir de tudo o que foi visto no decorrer do 

trabalho, aliando a teoria com a prática, somado às respostas obtidas pela entrevista e o teor 

das mesmas, que as interações entre os youtubers e estes adolescentes de classe média, 

brasilienses, de 13 a 17 anos, interfere no comportamento dos mesmos.  

O retorno que isso pode gerar para os youtubers pode ser considerado imensurável. O 

engajamento que o adolescente proporciona ajuda na qualidade do conteúdo que é 

transmitido. O público adolescente é considerado muito crítico e uma antena para o sucesso 

de conteúdo junto a outros públicos. 

Fica aqui evidente o poder que os criadores de conteúdo têm sobre esse público que é 

cada vez maior no Brasil e o cuidado que eles têm que ter no conteúdo que transmitem. 

Acredito que a reflexão que cabe aos youtubers, a partir desse engajamento que foi 

contextualizado aqui, não é somente sobre a forma como o conteúdo será transmitido, e sim o 

teor dele. Os youtubers devem se perguntar “O que eu vou passar com esse conteúdo?” “Que 

mensagem eu estou transmitindo ao meu público?” e com essas reflexões, tendo ciência de 

suas responsabilidades como influenciador, tentar, ao menos, agregar algo à vida de seu 

público, nem que seja somente uma forma de diversão, principalmente os adolescentes, pois 

eles, além de serem um público crescente e um dos mais consumidores, são os que mais 

possuem potencial de engajamento. 



80 

 

 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os adolescentes não se satisfazem mais com a programação que a televisão tradicional 

oferece. Isso é perceptível nos vários programas da televisão aberta que estão tentando 

incorporar o mundo da internet para elas, seja se apropriando da linguagem própria que a 

internet possui; seja tornando as webcelebridades em pautas para entrevistas, reportagens e, 

até mesmo, oferecendo espaços na programação para elas; e tentando tornar artistas já 

consagrados na televisão em youtubers – como é o caso do Celso Portiolli. 

Isso mostra que essa nova mídia – a internet em geral – detém um poder de concorrer 

com as grandes mídias tradicionais no quesito entretenimento. E quando falamos de 

entretenimento para os adolescentes, a preferência pela internet é grande, dado os devidos 

recortes sociais e econômicos, apesar desses índices não estarem mais restringindo as classes 

menos favorecidas de aproveitarem essa grande variedade que a internet dispõe (OS NOVOS, 

2015, p. 1).  

Por isso, estudar a relação que os adolescentes de classe média de Brasília têm com 

seus youtubers favoritos se faz num momento oportuno. A ascensão dessa faixa etária – de 13 

a 17 anos – como público majoritário no consumo de entretenimento através do Youtube gera 

inúmeras questões a serem discutidas. 

Neste trabalho foi decidido abordar sobre um lado mais introspectivo desse público, 

analisando como se dá a interação entre eles e seus youtubers favoritos e como essa interação 

pode afetar seus comportamentos como indivíduos. 

Após uma análise apurada de canais que fazem sucesso dentre os adolescentes, 

traçamos alguns objetivos que se verificaram ao final deste trabalho. Foi-se capaz de avaliar 

as principais formas de interação entre os adolescentes e os youtubers, mostrando que os 

canais que conectam os dois podem se dar de diversas formas, seja virtualmente ou 

pessoalmente com o youtuber. Foi-se levantado também os motivos que levam o adolescente 

a dedicar não somente tempo de consumir os vídeos de um determinado criador de conteúdo, 

mas dedicar tempo e esforço para criar conteúdos dedicados aos youtubers: as chamadas 

comunidades virtuais (ou fã clubes). Foi verificado também o grau de engajamento dos 

adolescentes entrevistados com seus youtubers favoritos: todos os adolescentes entrevistados 

curtem os vídeos e seguem seus ídolos nas redes sociais.  

Para se obter esses resultados, foram selecionados 13 adolescentes que atendessem as 

demandas da pesquisa e foi realizado com eles uma entrevista em profundidade. Uma 
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característica deste método é a ligação momentânea que se cria entre o entrevistador e o 

entrevistado. Há de se ter todo um fluir na entrevista para se alcançar o máximo das respostas 

do entrevistado, sendo assim totalmente necessário nesta pesquisa. Apesar de nem todas as 

entrevistas terem sido realizadas pessoalmente, constatou-se que os adolescentes têm um 

desejo de contar suas experiências em relação ao Youtube, e isso foi verificado desde o pré-

teste. 

Conclui-se, portanto, que os youtubers acabam sendo formadores de opinião e, 

inclusive, influenciadores do público adolescente. O sentimento que se cria entre os dois – 

adolescente e youtuber – pode ser resumido no título deste trabalho: um amigo virtual que não 

se conhece. Os amigos são pessoas em que confiamos, compartilhamos experiências, criamos 

memórias juntos, dividimos problemas, comemoramos conquistas e muito mais. No virtual é 

possível se viver tudo isso de uma maneira diferente, somando-se ainda o desejo de conhecer 

pessoalmente a outra pessoa com a qual é vivida tudo isso, ou seja, os youtubers acabam se 

encaixando nesse papel para vários e vários adolescentes que dividem os mesmos gostos, 

estilo, etc. Aceitando esse papel, vem também um outro lado: o lado do amigo que além de 

divertir, também te aconselha e te ajuda nos seus problemas. É aí que acontece a influência. 

Por isso, é preciso que os youtubers tomem conhecimento desse papel que foi mostrado que 

eles possuem e comecem a refletir sobre o conteúdo que transmitem. 

É essencial que uma pessoa, no papel de criador de conteúdo – youtuber – saiba que 

aquilo que ela produz e transmite tem o poder de impactar, influenciar e interferir na vida do 

público adolescente e que isso seja levado em conta na hora da produção deste mesmo 

conteúdo, para que o Youtube se torne cada vez mais uma plataforma crível na busca de 

entretenimento, informação, cultura, educação e tudo mais que o adolescente possa buscar. 
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