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CONVERGINDO VOZES

DISSONANTES

A pesquisa visa compreender se e como plataformas de

compartilhamento de vídeos, como o YouTube, dá voz a

grupos vulneráveis. Para tanto, pretende explorar como

transformações socioculturais, juntamente com a

arquitetura da plataforma, favorecem a liberdade de

expressão destes grupos e lidam com questões como

discurso de ódio, discriminação e incitação à violência

contra minorias. A pesquisa parte de revisão bibliográfica e

estudos de caso construídos a partir de conteúdos online

dos canais do YouTube, entrevistas semi-estruturadas com

os produtores de conteúdo (YouTubers), bem como coleta

de respostas de usuários da Internet em um survey.

L i b e r d a d e  d e  e x p r e s s ã o ,  g r u p o s
v u l n e r a b i l i z a d o s  e  d e s a f i o s  à  p r o d u ç ã o
c u l t u r a l  o n l i n e

CONVERGING

DISSONANT VOICES

F r e e d o m  o f  s p e e c h ,  v u l n e r a b l e  g r o u p s ,
a n d  c h a l l e n g e s  t o  o n l i n e  c u l t u r a l
p r o d u c t i o n

//

The research aims to understand if and how video sharing

platforms, such as YouTube, give voice to vulnerable

groups. Therefore, it intends to explore how sociocultural

transformations, together with the platform's architecture,

favor the freedom of expression of these groups and deal

with issues such as hate speech, discrimination and

incitement to violence against minorities. The research

starts from a bibliographic review and case studies built

from online content from YouTube channels, semi-

structured interviews with content producers (YouTubers),

as well as collecting responses from Internet users in a

survey.
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AdSense	
Programa	 do	 Google	 para	 monetização	 de	 produtores	 de	
conteúdo	por	meio	da	exibição	de	anúncios	publicitários	em	suas	
páginas.		
		
Algoritmo	
Conjunto	 de	 regras	 aplicadas	 a	 um	 número	 de	 dados	 que	 gera	
uma	resposta	para	uma	questão	problema.	
																		
Content	ID	
Mecanismo	 para	 que	 proprietários	 de	 direitos	 autorais	
identifiquem	e	gerenciem	seus	conteúdos	no	YouTube	
		
LGBTQ+	
Lésbicas,	Gays,	Bissexais,	Transexuais,	Queer	e	todas	as	outras	
identidades	de	gênero	e	orientações	sexuais.	
		
Rede	Social	Digital	
Uma	 comunidade	 de	 pessoas	 que	 interage	 em	 uma	 plataforma	
digital.	Nela	compartilham	conteúdos,	interesses,	comentários,	
etc.		
	
YouTube	
Plataforma	online	de	compartilhamento	de	vídeos.	
	
YouTuber	
Produtor	de	conteúdo	para	o	YouTube.	
		
User	Generated	Content	-	UGC		
Conteúdo	gerado	pelo	próprio	usuário	e	disponibilizado	
na	Internet.	
		
Web	2.0	
Segunda	geração	da	internet,	com	intensas	trocas	de	informações	
entre	 usuários,	 por	 meio	 de	 redes	 sociais	 e	 tecnologias	 da	
informação.	

 	

GLOSSÁRIO 
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 1. 	Introdução	
“A	máscara,	portanto,	levanta	muitas	questões:	por	que	deve	
a	boca	do	sujeito	Negro	ser	amarrada?	Por	que	ela	ou	ele	tem	
que	ficar	calado(a)?	O	que	poderia	o	sujeito	Negro	dizer	se	ela	
ou	ele	não	tivesse	sua	boca	selada?	E	o	que	o	sujeito	branco	
teria	 que	 ouvir?	 Existe	 um	medo	 apreensivo	 de	 que,	 se	 o(a)	
colonizado(a)	falar,	o(a)	colonizador(a)	terá	que	ouvir	e	seria	
forçado(a)	a	entrar	em	uma	confrontação	desconfortável	com	
as	 verdades	 do	 ‘Outro’.	 Verdades	 que	 têm	 sido	 negadas,	
reprimidas	 e	 mantidas	 guardadas,	 como	 segredos.	 Eu	
realmente	gosto	desta	frase	“quieto	como	é	mantido”.	Esta	é	
uma	 expressão	 oriunda	 da	 diáspora	 africana	 que	 anuncia	 o	
momento	 em	 que	 alguém	 está	 prestes	 a	 revelar	 o	 que	 se	
presume	 ser	 um	 segredo.	 Segredos	 como	 a	 escravidão.	
Segredos	como	o	colonialismo.	Segredos	como	o	racismo”1		

	
Com	as	promessas	de	democratização	da	informação	e	comunicação	associadas	à	era	digital	e	a	
Internet,	 emergem	 novos	 e	 se	 renovam	 diversos	 desafios	 relacionados	 de	 ampliação	 das	
representações	simbólicas	e	discursivas	da	sociedade.	Ainda	assim,	muitas	são	as	expectativas	e	
as	 iniciativas	 que	 veem	 na	 Internet,	 diferente	 dos	 meios	 de	 comunicação	 de	 massa,	 a	
possibilidade	do	próprio	usuário	produzir	e	disponibilizar	os	mais	diversos	conteúdos,	de	forma	
mais	democrática,	mais	simples	e	menos	custosa	de	ser	realizada,	já	que	bastaria	um	aparelho	
celular	conectado	para	colocar	o	conteúdo	no	ar.	Nesse	cenário,	as	redes	sociais	e	plataformas	
de	compartilhamento	de	conteúdo	veem	transformando	significativamente	a	maneira	como	as	
pessoas	se	relacionam	entre	si,	entre	grupos	e	com	a	produção	de	conteúdo2.	

Estas	 novas	 possibilidades	 abriram	 caminho	para	 que	 grupos	 historicamente	 discriminados	 e	
com	 pouca	 representação	 nas	 mídias	 tradicionais	 pudessem	 passar	 a	 se	 fazer	 ver	 e	 ouvir	
publicamente,	abordando	os	mais	diversos	assuntos.	

Existem,	 por	 exemplo,	 inúmeros	 produtores	 que	 veiculam	 conteúdo	 de	 interesse	 da	
comunidade	 LGBTQI+,	 conteúdo	 que	 discute	 gênero	 e	 seu	 papel	 na	 sociedade,	 conteúdo	
voltado	à	propagação	da	cultura	negra,	dentre	outros.	A	 importância	deste	 tipo	de	produção	
transcende	seu	mero	papel	como	entretenimento:	os	produtores	buscam	ter	e	têm	impacto	no	
sentido	 de	 informar,	 discutir,	 problematizar	 e	 dar	 a	 voz	 aos	 diferentes	 aspectos	 das	
discriminações,	 além	 de	 fortalecer	 identidades	 de	 grupos	 historicamente	 vulnerabilizados	 e	
                                                
1	KILOMBA,	Grada.	The	Mask	 In:	Plantation	Memories:	 Episodes	of	Everyday	Racism.	Münster:	Unrast	Verlag,	2ª	

Edição.	JESUS,	Jessica	Oliveira	de	(trad.)	Cadernos	de	Literatura	em	Tradução,	n.	16,	2010,	p.	174-175.	
2	Cf.	 LEMOS,	André.	Cibercultura:	 tecnologia	e	vida	social	na	cultura	contemporânea.	Porto	Alegre:	Sulina,	2002.	

RECUERO,	Raquel	(org.).	Redes	sociais	na	Internet.	Porto	Alegre:	Sulina,	2011.	DIJCK,	José	van;	POELL,	Thomas;	
WAAL,	Martijn	de.	The	platform	society.	New	York:	Oxford	University	Press,	2018.	
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invisibilizados	no	debate	público,	nos	produtos	culturais	e	nos	mais	diversos	espaços	sociais	e	
políticos.		

Nesta	 pesquisa,	 partimos	 da	 premissa	 de	 que	 as	 plataformas	 digitais,	 portanto,	 podem	
funcionar	 como	 um	 espaço	 de	 voz	 que	 antes	 não	 estava	 disponível	 para	 estes	 grupos	
vulnerabilizados	e	se	tornam,	portanto,	um	lugar	privilegiado	para	enrijecer	este	sentimento	de	
pertencimento	 e	 democracia,	 tão	 necessário	 nestes	 casos.	 E	 como	 poderá	 ser	 observado	 a	
partir	dos	relatos	dos	entrevistados	e	das	análises	derivadas,	os	discursos	que	ressonam	nestas	
plataformas,	 ainda	 que	 não	 sejam	majoritários,	 considerando	 o	 conteúdo	 geral	 da	 Internet,	
ressonam	 e	 têm	 impacto	 na	 vida	 de	 muitas	 pessoas	 discriminadas	 por	 questões	 de	 raça,	
gênero,	 opção	 sexual,	 corpo,	 deficiência,	 mas	 também,	 e	 em	 grande	 medida,	 o	 conteúdo	
produzido	pelas	mídias	tradicionais	como	rádio	e	televisão,	influenciando	diretamente	a	pauta	
do	debate	público.		

Além	da	visibilidade,	que	é	influenciada	por	uma	série	de	fatores	como	distribuição	algorítmica	
das	 redes	 e	 possui	 uma	 natureza	 diferente	 de	 transmissão	 quanto	 comparada	 aos	meios	 de	
comunicação	de	massa,	algumas	destas	plataformas	permitem	também	que	estes	produtores	
de	 conteúdo	 sejam	 remunerados	 diretamente	 por	 suas	 produções	 e	 façam	 desta	 a	 sua	
profissão.	Portanto,	existe	uma	profissionalização	e	mercantilização	da	produção	de	conteúdo	
para	 Internet,	 que	 permite	 não	 apenas	 inclusão	 temática,	 identitária,	 como	 financeira	 na	
sociedade	digital	na	qual	vivemos.			

No	 entanto,	 não	 se	 pode	 perder	 de	 vista	 que	 diversos	 desafios	 à	 disseminação	 destas	 vozes	
permanecem:	 alguns	 relacionados	 à	 infraestrutura	 e	 arquitetura	 das	 plataformas,	 outros	
relacionadas	à	regulação	para	bloqueio	e	remoção	do	conteúdo3,	dentre	outros.		

Nesta	 pesquisa,	 investigamos	 esse	 fenômeno	 tomando	 como	 referência	 a	 plataforma	 de	
compartilhamento	 de	 vídeos,	 o	 YouTube.	O	 principal	 objetivo	 foi	 compreender	 se	 e	 como	 o	
YouTube	 dá	 voz	 a	 grupos	 vulnerabilizados.	 Para	 tanto,	 explorou	 como	 transformações	
socioculturais,	 juntamente	 com	 a	 arquitetura	 da	 plataforma,	 favorecem	 a	 liberdade	 de	
expressão	 destes	 grupos	 e	 lidam	 com	 questões	 como	 discurso	 de	 ódio,	 discriminação	 e	
incitação	 à	 violência	 contra	minorias.	 A	 pesquisa	 parte	 de	 revisão	 bibliográfica	 e	 estudos	 de	
caso	 construídos	 a	 partir	 de	 conteúdos	 online	 dos	 canais	 do	 YouTube,	 entrevistas	
semiestruturadas	com	os	produtores	de	conteúdo,	bem	como	coleta	de	respostas	de	usuários	
da	Internet	em	um	survey.	

Neste	 documento	 são	 apresentadas	 as	 discussões	 teóricas	 e	 empíricas	 relacionadas	 a	 essa	
investigação.	Na	seção	2	serão	brevemente	descritas	as	estratégias	metodológicas	adotadas	ao	
longo	 da	 pesquisa.	 Versão	 detalhada	 das	 escolhas	 e	 procedimentos	 metodológicos	 estão	
disponíveis	 no	 relatório	metodológico4.	 Na	 seção	 3,	 apresenta-se	 o	 referencial	 teórico	 desta	
pesquisa	 no	 que	 se	 refere	 grupos	 vulnerabilizados,	 discriminações	 e	 suas	 vozes	 dissonantes,	
mídias	 tradicionais	 e	 o	 impacto	 da	 emergência	 da	 Internet	 enquanto	meio	 de	 se	 fazer	 ver	 e	
ouvir.	Na	seção	4	discute-se	a	como	a	Internet	se	configura	espaço	de	oportunidades	e	desafios	

                                                
3	SERRELS,	Mark.	Anita	Sarkeesian's	Tropes	vs.	Women	in	Games	Removed	After	Detractors	Abuse	YouTube's	Flag	

System.	 Disponível	 em:	 <https://www.kotaku.com.au/2013/05/anita-sarkeesians-removed-after-detractors-
abused-YouTubes-flag/>.	Acesso	em:	23	out.	2017.	

4	Disponível	na	versão	expandida	do	relatório,	Anexo	4.	
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no	que	diz	respeito	à	liberdade	de	expressão	e	produção	de	conteúdo	dissonante,	bem	como	o	
lugar	 que	 YouTube	 ocupa	 nesse	 cenário.	 Por	 fim,	 na	 seção	 5,	 discute	 as	 oportunidades	 e	
desafios,	segundo	os	produtores	de	conteúdo	para	a	plataforma,	e	como	a	inclusão	e	exclusão	
dessas	 vozes	 dissonantes	 na	 sociedade	 se	 coproduzem,	 se	 influenciam	 mutuamente	 e	 são	
influenciadas	 por	 aspectos	 materiais	 e	 imateriais,	 por	 desigualdades	 que	 são	 produzidas	 e	
reproduzidas	historicamente	por	diferentes	estruturas	e	 infraestruturas	–	sociais,	econômicas,	
culturais,	políticas,	etc.		
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 2. Metodologia		
A	 presente	 pesquisa	 mapeia	 se	 e	 como	 alguns	 dos	 grupos	 considerados	 discriminados	 na	
sociedade	adquiriram	mais	voz	e	maior	liberdade	de	expressão	para	difusão	de	seus	discursos	
na	Internet	no	Brasil.	O	relatório	traz	a	perspectiva	teórica	e	empírica	de	como	estes	discursos	
são	 difundidos	 nas	 plataformas	 digitais	 e	 se	 há	 tentativas	 de	 silenciamento	 eventualmente	
sofridas	por	 representantes	destes	grupos.	Este	 tópico	apresenta	 resumidamente	as	escolhas	
metodológicas	desta	pesquisa.		

A	 pesquisa	 se	 restringiu	 a	 canais	 brasileiros	 disponíveis	 na	 plataforma	 YouTube,	 que	
disponibiliza	 conteúdo	 em	 vídeo	 produzido	 pelo	 próprio	 usuário	 e	 propicia	 interação	 entre	
usuários	 e	 produtores	 de	 conteúdo.	 A	 plataforma	 também	 tem	mecanismos	 de	 denúncia	 de	
conteúdo	 e	 regulações	 próprias	 para	 seu	 funcionamento.	 Portanto,	 a	 pesquisa	 estuda	 sua	
arquitetura	e	regulação	e	como	isto	impacta	na	difusão	destes	discursos	produzidos	por	grupos	
historicamente	vulnerabilizados.		

O	 YouTube	 é	 uma	 plataforma	 de	 destaque	 para	 compreender	 a	 popularidade	 de	 pautas	 na	
Internet	de	grupos	socialmente	vulnerabilizados.	Canais	quase	inteiramente	dedicados	à	pauta	
LGBT+,	como	o	Põe	na	Roda	e	o	canal	das	Bee,	juntos	somam	mais	de	um	milhão	de	inscritos.	
Canais	que	não	têm	como	tema	principal	estas	pautas,	mas	que	já	a	abordaram	diversas	vezes,	
como	 o	 a	 JoutJout	 Prazer	 (que	 já	 abordou	 também	 questões	 de	 gênero,	 questões	 raciais	 e	
muito	mais)	e	o	DR	Oficial	já	ultrapassaram	os	milhões	de	inscritos.	

A	própria	plataforma	estabelece	que	sua	missão	é	"dar	a	todos	uma	voz	e	revelar	o	mundo”,	de	
forma	que	todas	as	pessoas	tenham	o	direito	de	expressar	opiniões,	já	que	o	mundo	se	tornaria	
melhor	 "quando	 ouvimos,	 compartilhamos	 e	 nos	 unimos	 por	 meio	 das	 nossas	 histórias”5.	
Partindo	 dessa	 premissa,	 seriam	 aspectos	 fundamentais	 para	 a	 plataforma:	 (i)	 liberdade	 de	
expressão,	entendida	como	a	capacidade	das	pessoas	de	se	expressar	livremente,	compartilhar	
opiniões,	 e	 fazer	 surgir	 novas	 vozes,	 formatos	 e	 possibilidades;	 (ii)	 direito	 à	 informação,	
enquanto	 direito	 a		 acesso	 livre	 e	 fácil	 às	 informações,	 tendo	 os	 vídeos	 grande	 influência	 na	
educação,	 na	 construção	 do	 entendimento	 e	 na	 transmissão	 de	 informações	 sobre	
acontecimentos	 no	 mundo;	 (iii)	 direito	 à	 oportunidade	 "de	 ser	 descoberto",	 de	 montar	 um	
negócio	 e	 alcançar	 o	 sucesso	 de	 acordo	 com	 o	 próprio	 ponto	 de	 vista;	 (iv)	 liberdade	 para	
pertencer	e	encontrar	comunidades	de	suporte,	ultrapassar	as	fronteiras	e	reunir-se	em	torno	
de	 interesses	 compartilhados.	 A	 pesquisa	 será	 construída	 a	 partir	 de	 estudos	 de	 caso.	 Os	
principais	materiais	 a	 serem	utilizados	 para	 a	montagem	da	 narrativa	 destes	 casos	 são:	 (i)	 a	
descrição	 da	 regulação	 do	 YouTube	 disponibilizada	 pela	 própria	 plataforma;	 (ii)	 curadoria	 do	
conteúdo	online	dos	canais	segundo	os	temas	de	interesse	da	pesquisa	exemplificativa	[e	não	
                                                
5	YOUTUBE.	Sobre	o	YouTube.	Disponível	em:	<https://www.YouTube.com/intl/pt-BR/about/>.	Acesso	em:	11	set.	

2019.	

2. METODOLOGIA 
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exaustiva];	 (iii)	 entrevistas	 semiestruturadas	 com	 os	 produtores	 de	 conteúdo	 (YouTubers6)	 e	
outros	atores	sociais	envolvidos	com	o	tema;	(iv)	survey	realizado	com	usuários	da	plataforma	e	
(v)	consulta	a	outros	documentos	e	informações	levantados	no	decorrer	da	pesquisa.		

Neste	 ponto,	 é	 importante	 mencionar	 que	 buscamos	 compreender	 não	 apenas	 sobre	 o	
conteúdo	 gerado	 pelos	 YouTubers,	 mas	 também	 o	 perfil	 dessas	 pessoas	 produtoras	 de	
conteúdo	 para	 a	 plataforma	 e	 seus	 contextos.	 Nas	 palavras	 de	Major,	 é	 importante	 analisar	
também	 as	 pessoas	 por	 trás	 do	 conteúdo,	 já	 que	 o	 conteúdo	 disponibilizado	 é	 altamente	
pessoal	e	inserido	em	uma	subcultura	específica	(MAJOR,	2015,p.3)78.	

O	roteiro	de	entrevista	e	a	orientação	para	sua	condução,	incluindo	os	tópicos	que	esperamos	
que	serem	abordados	em	cada	uma	das	questões	está	disponível	no	Anexo	1.		

Em	termos	analíticos,	acreditamos	que	os	aspectos	avaliados	na	pesquisa	de	Major	são	também	
contemplados	nesta	pesquisa.	Ao	 longo	do	 trabalho	 foram	avaliados:	 (1)	relação	do	produtor	
com	seu	conteúdo;	(2)	relação	do	produtor	com	outros	criadores	de	conteúdo;	(3)	relação	do	
produtor	 com	 sua	 audiência9.	 Além	 disso,	 buscamos	 compreender	 como	 os	 instrumentos	
endógenos	 e	 exógenos	 ao	 YouTube	 tendem	 a	 favorecer	 ou	 limitar	 a	 liberdade	 de	 expressão	
destes	grupos	na	Internet.		

Foram	selecionados	diversos	canais	brasileiros	do	YouTube	que	abordassem	sistematicamente	
pautas	nas	seguintes	temáticas:	(i)	gênero;	(ii)	raça;	(iii)	sexualidade;	(iv)	identidade	de	gênero;	
(v)	deficiência;	e	(vi)	gordofobia.	

                                                
6	O	senso	comum	define	a	profissão	YouTuber	como	uma	"forma	de	ganhar	dinheiro	sem	sair	de	casa	e	fazendo	o	

que	 dá	 o	 prazer",	 que	 está	 se	 tornando	 realidade	 por	 meio	 da	 Internet,	 através	 da	 postagem	 de	 vídeos.	 A	
plataforma,	por	sua	vez,	faz	referência	às	pessoas	que	compartilham	seus	vídeos	na	plataforma	como	criadores	
ou	 produtores	 de	 conteúdo.	 DUTRA,	 Bruno.	 Profissão	 de	 youtuber	 ganha	 força	 no	 Brasil.	 Disponível	 em:	
<https://extra.globo.com/emprego/profissao-de-YouTuber-ganha-forca-no-brasil-20460387.html>.	 Acesso	 em:	
11	 set.	 2019.	 YOUTUBE	 Creator	 Academy.	 O	 guia	 de	 início	 rápido	 para	 o	 YouTube.	 Disponível	 em:	
<https://creatoracademy.YouTube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=pt-BR>.	 Acesso	 em:	 11	 set.	
2019.	AJUDA	do	YouTube.	Contato	com	a	equipe	de	Suporte	ao	criador	de	conteúdo	do	YouTube.	Disponível	em:	
<https://support.google.com/YouTube/answer/3545535?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform=Desktop>.	 Acesso	 em:	
11	set.	2019.	

7	“With	 YouTube	 and	 other	 online	 creative	 spaces	 growing	 exponentially	 over	 the	 past	 several	 years,	 it	 is	
imperative	that	research	be	done	to	analyze	not	just	the	content	(and	specifically	content	that	has	gone	viral),	
but	the	people	behind	the	content”.	MAJOR,	Nathaniel	Lloyd.	Online	Stars	and	the	New	Audience:	How	YouTube	
Creators	Curate	and	Maintain	Communities.	Thesis	submitted	in	partial	satisfaction	of	the	requirements	for	the	
degree	of	Master	of	science	in	Information	and	Computer	Science	with	concentration	in	Informatics.	UC	Irvine.	
2015,	p.	3.	Disponível	em:	<https://escholarship.org/uc/item/7f22p0p5>.	Acesso	em:	13	set.	2019.		

8	Outros	autores	também	ajudam	a	compreender	melhor	essa	relação	entre	produtores	e	seus	conteúdos,	como	
Raquel	Recuero	(2011)	e	Martino	e	Marques	(2018).	

9	MAJOR,	 Nathaniel	 Lloyd.	 Online	 Stars	 and	 the	 New	 Audience:	 How	 YouTube	 Creators	 Curate	 and	 Maintain	
Communities.	Thesis	submitted	in	partial	satisfaction	of	the	requirements	for	the	degree	of	Master	of	science	in	
Information	 and	 Computer	 Science	 with	 concentration	 in	 Informatics.	 UC	 Irvine.	 2015,	 p.	 3.	 Disponível	 em:	
<https://escholarship.org/uc/item/7f22p0p5>.	Acesso	em:	13	set.	2019.	
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Nesta	 pesquisa	 não	 aprofundamos	 cada	 um	 destes	 marcadores	 sociais	 da	 diferença,	 mas	
trazemos	 o	 ponto	 de	 vista	 dos	 atores	 sociais	 envolvidos	 nestas	 dinâmicas10.	 Selecionados	 os	
temas,	criamos	uma	lista	de	canais	e	entramos	em	contato	com	os	responsáveis	por	criar	seus	
conteúdos.	 As	 entrevistas	 e	 outros	 documentos	 e	 notícias	 que	 encontramos,	 bem	 como	 o	
conteúdo	 dos	 vídeos	 e	 respectivos	 comentários,	 serviram	 para	 compreendermos	 como	 este	
discurso	é	produzido	e	se	dissemina.	Analisamos	todos	os	dados	em	conjunto	com	a	arquitetura	
do	 YouTube	 para	 descrever	 como	 estes	 grupos	 ganham	 voz	 na	 Internet,	 quais	 são	 seus	
impactos	e	os	principais	desafios.	

	

                                                
10	Importante	mencionar	que	as	discriminações	a	estes	grupos	não	acontecem	de	maneira	isolada.	Cada	um	destes	

marcadores	 se	 sobrepõe	 aos	 demais	atuando	 em	conjunto,	 fator	que	 se	 reflete	 nas	 pessoas	 e	nos	 canais	 da	
Internet,	que	trabalham	mais	de	uma	destas	pautas	em	sua	produção	de	conteúdo.	
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 3.As	diferentes	discriminações	e	suas	vozes	dissonantes		
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
“Com	 todos	 os	 limites,	 o	 espaço	 virtual	 tem	 sido	 um	 espaço	 de	
disputas	 de	 narrativas;	 pessoas	 de	 grupos	 historicamente	
discriminados	encontram	aí	um	lugar	de	existir,	seja	na	criação	de	
páginas,	sites,	seja	em	canais	de	vídeos,	blogs.	Existe	neste	espaço	
uma	disputa	de	narrativas,	mas	ainda	aquém	do	 ideal	por	conta	
das	 barreiras	 institucionais	 que	 impedem	 o	 acesso	 de	 vozes	
dissonantes.	 Como	 expressar-se	 não	 é	 um	 direito	 garantido	 a	
todos	 e	 todas	 –	 ainda	 há	 a	 necessidade	 de	 democratização	 das	
mídias	 e	 rompimento	 de	 um	 monopólio	 -,	 a	 discussão	 sobre	
liberdade	 de	 expressão	 também	 não	 pode	 ser	 pautada	
unicamente	 no	 direito	 –	 não	 absoluto	 –	 de	 expressar	 opiniões.	
Friso	 que	mesmo	 diante	 dos	 limites	 impostos,	 vozes	 dissonantes	
têm	 conseguido	 produzir	 ruídos	 e	 rachaduras	 na	 narrativa	
hegemônica,	 o	 que	 muitas	 vezes	 desonestamente,	 faz	 com	 que	
essas	 vozes	 sejam	 acusadas	 de	 agressivas	 por	 lutarem	 contra	 a	
violência	do	 silêncio	 imposto.	O	 grupo	 que	 sempre	 teve	o	poder,	
numa	inversão	lógica	e	falsa	simetria	causada	pelo	medo	de	não	
ser	 único,	 incomoda-se	 com	 os	 levantes	 de	 vozes.	 Entretanto,	
mesmo	 com	 essas	 rachaduras,	 torna-se	 essencial	 o	
prosseguimento	do	debate	estrutural,	uma	vez	que	uma	coisa	não	
anula	a	outra,	definitivamente”.11	

	

A	 liberdade	de	expressão	é	direito	constitucional	garantido	pelo	art.	5º,	IX12	e	pelo	art.	22013.	
Ainda	que	as	 legislações	 internacional,	constitucional	e	 infraconstitucional	assegurem	a	 todos	

                                                
11	RIBEIRO,	Djamila.	Lugar	de	Fala.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019,	p.	85-86.	
12	Art.	5º	Todos	 são	 iguais	perante	a	 lei,	 sem	distinção	de	qualquer	natureza,	garantindo-se	aos	brasileiros	e	aos	

estrangeiros	 residentes	 no	 País	 a	 inviolabilidade	 do	 direito	 à	 vida,	 à	 liberdade,	 à	 igualdade,	 à	 segurança	 e	 à	
propriedade,	 nos	 termos	 seguintes:	 IX	 -	 é	 livre	 a	 expressão	 da	 atividade	 intelectual,	 artística,	 científica	 e	 de	
comunicação,	independentemente	de	censura	ou	licença.	

13	Art.	220.	A	manifestação	do	pensamento,	a	criação,	a	expressão	e	a	informação,	sob	qualquer	forma,	processo	
ou	veículo	não	sofrerão	qualquer	restrição,	observado	o	disposto	nesta	Constituição.§	1º	Nenhuma	lei	conterá	
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este	direito,	na	prática,	existe	disparidade	na	difusão	do	discurso	de	diferentes	grupos	sociais.	
Essa	 inequidade	 na	 proliferação	 da	 voz	 e	 das	 demandas	 de	 determinados	 grupos	 se	 dá	 em	
virtude	de	 desigualdades,	muitas	vezes	estruturais	 e	históricas,	 que	 provocam	diferenciações	
injustas14.	

As	 maiorias	 políticas,	 e	 não	 necessariamente	 numéricas,	 possuem	 mais	 voz	 enquanto	 as	
minorias	ficam	muitas	vezes	silenciadas	no	jogo	democrático15.	Maiorias	políticas	são	grupos	de	
pessoas	 que	 controlam	 a	 maior	 parte	 de	 recursos	 econômicos,	 de	 status	 e	 de	 poder.	 Já	
minorias	podem	ser	definidas	como	segmentos	da	sociedade	que	possuem	traços	culturais	ou	
físicos	específicos	que	 são	desvalorizados	e	não	 inseridos	na	cultura	dominante,	gerando	um	
processo	 de	 exclusão	 e	 discriminação.	 Assim,	 o	 grupo	 da	 maioria	 é	 formado	 pelo	 que	
enxergamos	 como	padrão.	 Tudo	 que	 estiver	 fora	 do	 padrão	 fica	 socialmente	marcado	 como	
diferente	e	inferior16.	

A	diferenciação	entre	estes	grupos	não	tem	caráter	biológico,	genético	ou	natural.	Trata-se	de	
uma	construção	das	representações	sociais,	que	se	impõe	sobre	as	minorias.	Os	traços	culturais	
ou	físicos	acabam	por	marcar	a	diferença	na	prática,	mas	essa	diferenciação	é	causada	por	uma	
construção	social	que	é	permeada	pela	manutenção	das	relações	político-econômicas.	Por	isso,	
o	termo	minoria	deve	sempre	ser	avaliado	segundo	o	lugar,	a	cultura	e	o	momento	histórico17.	

Nesta	 pesquisa	 chamaremos	 estas	minorias	 de	 grupos	 vulneráveis	 ou	 grupos	 historicamente	
discriminados.	A	exclusão	sistemática	destes	grupos	tem	impacto	nas	instituições	que	formam	a	
democracia	(normas,	costumes,	instituições	formais)18.	Importante	notar	que	esta	dinâmica	de	

                                                                                                                                                       
dispositivo	que	possa	constituir	embaraço	à	plena	liberdade	de	informação	jornalística	em	qualquer	veículo	de	
comunicação	social,	observado	o	disposto	no	art.	5º,	IV,	V,	X,	XIII	e	XIV.	§	2º	É	vedada	toda	e	qualquer	censura	
de	 natureza	 política,	 ideológica	 e	 artística.	 §	 3º	Compete	 à	 lei	 federal:	 I	 -	 regular	 as	 diversões	e	 espetáculos	
públicos,	 cabendo	 ao	 Poder	 Público	 informar	 sobre	 a	 natureza	 deles,	 as	 faixas	 etárias	 a	 que	 não	 se	
recomendem,	locais	e	horários	em	que	sua	apresentação	se	mostre	inadequada;	II	-	estabelecer	os	meios	legais	
que	garantam	à	pessoa	e	à	família	a	possibilidade	de	se	defenderem	de	programas	ou	programações	de	rádio	e	
televisão	que	contrariem	o	disposto	no	art.	221,	bem	como	da	propaganda	de	produtos,	práticas	e	serviços	que	
possam	ser	nocivos	à	saúde	e	ao	meio	ambiente.	§	4º	A	propaganda	comercial	de	tabaco,	bebidas	alcoólicas,	
agrotóxicos,	medicamentos	 e	 terapias	 estará	 sujeita	 a	 restrições	 legais,	 nos	 termos	 do	 inciso	 II	 do	 parágrafo	
anterior,	 e	 conterá,	 sempre	que	necessário,	 advertência	 sobre	os	malefícios	decorrentes	de	 seu	uso.	§	5º	Os	
meios	de	comunicação	social	não	podem,	direta	ou	indiretamente,	ser	objeto	de	monopólio	ou	oligopólio.	§	6º	
A	publicação	de	veículo	impresso	de	comunicação	independe	de	licença	de	autoridade.	Art.	221.	A	produção	e	a	
programação	das	emissoras	de	rádio	e	televisão	atenderão	aos	seguintes	princípios:	I	-	preferência	a	finalidades	
educativas,	 artísticas,	 culturais	 e	 informativas;	 II	 -	 promoção	 da	 cultura	 nacional	 e	 regional	 e	 estímulo	 à	
produção	 independente	 que	 objetive	 sua	 divulgação;	 III	 -	 regionalização	 da	 produção	 cultural,	 artística	 e	
jornalística,	conforme	percentuais	estabelecidos	em	lei;	IV	-	respeito	aos	valores	éticos	e	sociais	da	pessoa	e	da	
família.	

14	ALMEIDA,	Silvio.	Racismo	Estrutural.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	
15	FISS,	Owen	M.	The	irony	of	free	speech.	Cambridge,	Massachusetts:	Harvard	University	Press,	1996.		
16	ALMEIDA,	Silvio.	Racismo	Estrutural.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	e	MOREIRA,	Adilson.	Racismo	

Recreativo.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	
17	ROSO,	Adriane;	STREY,	Marlene	Neves;	GUARESCHI,	Pedrinho	e	BUENO,	Sandra	M.	Nora.	Cultura	e	ideologia:	a	

mídia	revelando	estereótipos	raciais	de	gênero.	Psicol.	Soc.	[online].	2002,	vol.14,	n.2,	pp.74-94.	Disponível	em	
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822002000200005>.	 Acesso	 em:	 13	 set.	 2019.	 ALMEIDA,	 Silvio.	 Racismo	
Estrutural.	 São	 Paulo:	 Sueli	 Carneiro;	 Pólen	 Livros,	 2019.	MOREIRA,	 Adilson.	 Racismo	 Recreativo.	 São	 Paulo:	
Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	

18	HALL,	Stuart.	A	identidade	cultural	na	pós-modernidade.	Rio	de	Janeiro:	DP	&	A,	1997.	
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ocupação	 de	 lugares	 de	 poder	 na	 democracia	 tem	 um	 impacto	 simbólico	 na	 formação	 da	
identidade	de	cada	um	dos	 indivíduos.	Estar	 fora	do	padrão	dos	grupos	majoritários	pode	ser	
uma	 experiência	 de	 sofrimento,	 já	 que	 a	 sociedade	 impulsiona	 a	 todos	 para	 buscar	 o	
enquadramento19.	Muitas	 vezes,	 as	pessoas	 buscam	 se	 conformar	 dentro	 do	padrão	e	 negar	
outras	 identidades	 possíveis,	 na	 esperança	 de	 serem	 aceitos	 na	 sociedade	 e	 de	 conquistar	
espaços	que	desejam,	como	emprego,	faculdade,	cargos	políticos,	etc20.		

Porém,	 também	 é	 preciso	 considerar	 o	 impacto	 na	 manutenção	 das	 estruturas	 sociais,	
especialmente	 na	 desigualdade	 econômica,	 política	 e	 jurídica	 entre	 os	diferentes	grupos21.	O	
autor	Owen	Fiss	defende,	 inclusive,	que	teria	 impacto	na	própria	 liberdade	de	expressão.	 Isto	
porque	só	seria	possível	gozar	desta	liberdade	em	um	cenário	de	igualdade.	Em	seu	argumento,	
o	 autor	 sinaliza	 que	 não	 há	 o	 que	 justifique	 assegurar	 a	 liberdade	 de	 quem	 fala	 de	maneira	
superior	ao	 interesse	 dos	 indivíduos	 (ou	grupos)	 sobre	o	 qual	 se	 fala,	ou	aos	de	 quem	ouve,	
quando	estes	interesses	estão	em	conflito2223.			

Portanto,	 quando	 falamos	 em	 vozes	 dissonantes,	 nos	 referimos	 àquelas	 vozes	 que	 foram	
historicamente	abafadas	nos	debates	públicos,	que	não	estão	amplamente	representadas	nas	
principais	ferramentas	democráticas	e	que	dependem	de	resistência	para	ressonar.	

Cada	grupo	socialmente	vulnerabilizado	tratado	nesta	pesquisa	possui	diversas	especificidades	
e	 peculiaridades	 nas	 opressões	 que	 sofrem.	 É	 importante	 compreender	 que,	 apesar	 de	
generalizações	 eventuais	 no	 tratamento	 destes	 grupos	 por	 esta	 pesquisa,	 não	 ignoramos	 a	
importância	das	especificidades	das	pautas	dos	diferentes	grupos.		

Ademais,	estas	opressões	se	dão	por	vias	difusas	e,	portanto,	elas	se	sobrepõem.	A	autora	Carla	
Akotirene	(2019)	conta	que	a	intelectual	norte-americana	Kimberlé	Crenshaw	apurou,	para	isto,	
o	 termo	 interseccionalidade.	O	objetivo	era	explicar	que	diferentes	opressões	 se	 sobrepõem,	
formando	um	novo	grupo	com	características	próprias.	No	caso	Kimberlé	Crenshaw	se	referia	
às	especificidades	das	opressões	 sofridas	por	mulheres	negras,	que	não	 se	 revelavam	apenas	
pelas	pautas	de	gênero	ou	raça.	Akotirene	então	incluiu	nesta	relação	de	opressões	estruturais	
em	um	mesmo	indivíduo	ou	grupo	de	pessoas,	o	colonialismo	e,	portanto,	a	nação	de	origem24.	
Djamila	Ribeiro	explica	que	a	teoria	de	Simone	de	Beauvoir	defende	que	a	mulher	é	vista	na	
sociedade	como	“o	outro”	do	homem	e,	 para	Grada	Kilomba,	a	mulher	negra	 seria	então	 “o	

                                                
19	MOREIRA,	 Adilson.	Racismo	 Recreativo.	 São	 Paulo:	 Sueli	 Carneiro;	 Pólen	 Livros,	 2019.;	 e	 FANON,	 Frantz.	Pele	

negra,	máscaras	brancas.	Trad.	Renato	da	Silveira.	Salvador:	EDUFBA,	2008.	
20	ROSO,	Adriane;	STREY,	Marlene	Neves;	GUARESCHI,	Pedrinho	e	BUENO,	Sandra	M.	Nora.	Cultura	e	ideologia:	a	

mídia	revelando	estereótipos	raciais	de	gênero.	Psicol.	Soc.	[online].	2002,	vol.14,	n.2,	pp.74-94.	Disponível	em	
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822002000200005>.	Acesso	em:	13	set.	2019.	

21	ALMEIDA,	Silvio.	Racismo	Estrutural.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	
22	O	argumento	do	autor	indica	que	a	liberdade	de	expressão	é	uma	liberdade	que	deve	ser	garantida	em	face	do	

Estado,	para	que	este	não	proíba	os	cidadãos	ou	instituições	de	falar,	abusando	de	seu	poder,	conforme	é	vista	
tradicionalmente.	Por	outro	lado,	o	autor	demonstra	que,	em	muitas	ocasiões,	o	Estado	é	na	verdade	um	aliado	
da	liberdade	de	expressão	e	que	deve	garanti-la,	inclusive	alocando	recursos	públicos,	quando	as	circunstâncias	
dificultam	seu	exercício	por	 certos	 indivíduos	ou	grupos.	Em	alguns	casos,	como	no	discurso	de	ódio,	o	autor	
defende	que	o	Estado	tem,	inclusive,	o	dever	de	silenciar	algumas	vozes	para	que	outras	possam	ressonar.		

23	FISS,	Owen	M.	The	irony	of	free	speech.	Cambridge,	Massachusetts:	Harvard	University	Press,	1996.	
24	AKOTIRENE,	Carla.	Interseccionalidade.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	
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outro	do	outro”,	já	que	não	são	nem	homens	e	nem	brancas25.	Assim,	as	mulheres	negras,	por	
exemplo,	 sofrem	 opressões	 específicas	 decorrentes	 de	 diferentes	 vetores	 como	 raça,	 classe	
social,	gênero,	sexualidade,	entre	outros26.	Por	isso	também,	os	grupos	retratados	não	podem	
ser	vistos	de	maneira	estanque,	já	que	muitas	vezes	as	discriminações	têm	intersecções27.		

A	Internet	surgiu,	nesse	contexto,	com	a	promessa	de	ampliar	estas	vozes	dissonantes,	já	que	
as	 mídias	 tradicionais	 (televisão,	 jornais,	 revistas	 e	 rádio)	 historicamente	 perpetuam	
desigualdades,	representando	apenas	os	grupos	que	se	enquadram	dentro	do	padrão.	A	carta	
de	 independência	do	ciberespaço	escrita	em	1996	por	John	Perry	Barlow,	um	dos	fundadores	
da	Electronic	Frontier	Foundation	(EFF),	retrata	bem	o	entusiamo	intelectual	com	os	potenciais	
democratizantes	em	seus	primeiros	anos	de	expansão	comercia.	

Estamos	criando	um	mundo	 onde	 qualquer	 um	 em	qualquer	 lugar	poderá	 expressar	
suas	opiniões,	não	importando	quão	singular,	sem	temer	que	seja	coagido	ao	silêncio	
ou	 conformidade.	 Seus	 conceitos	 legais	 sobre	 propriedade,	 expressão,	 identidade,	
movimento	 e	 contexto	não	 se	 aplicam	 a	 nós.	 Eles	 são	 baseados	na	matéria.	Não	 há	
nenhuma	matéria	aqui.	Nossas	 identidades	não	possuem	corpos,	então,	diferente	de	
vocês,	não	podemos	obter	ordem	por	meio	da	coerção	física.	Acreditamos	que	a	partir	
da	ética,	compreensivelmente	interesse	próprio	de	nossa	comunidade,	nossa	maneira	
de	governar	surgirá.	Nossas	identidades	poderão	ser	distribuídas	através	de	muitas	de	
suas	jurisdições	(BARLOW, 1996).	
	

A	 mídia	 televisiva	 brasileira	 reproduz	 e	 reforça,	 ao	 longo	 da	 sua	 história,	 estes	 padrões	
discriminatórios	da	sociedade.	A	televisão	aberta	no	Brasil	é	uma	concessão	pública	realizada	a	
partir	 de	 licitação	 que	 outorga	 à	 empresa	 vencedora	 o	 direito	 de	 explorar	 aquele	 canal	 de	
radiodifusão	 por	 tempo	 determinado.	 Apesar	 disso,	 observa-se	 pouca	 variação	 sobre	 quem	
controla	a	mídia	televisiva	no	Brasil28.	São	comuns	as	críticas	que	mencionam	que	as	mesmas	
famílias	 controlam	 a	 televisão	 brasileira	 há	 décadas29	e	 que	 elas	 não	 teriam	 interesse	 em	
ampliar	as	vozes	discursivas	e,	nem	mesmo,	as	representações	simbólicas.		

O	autor	Adilson	de	Moreira,	no	livro	Racismo	Recreativo,	trabalha	a	ideia	do	papel	das	mídias	e	
do	humor	na	construção	destes	significados	culturais.	Moreira	explica	que:		

	
A	 televisão	 tem	 sido	 um	 dos	 meios	 mais	 importantes	 na	 criação	 de	 significações	
culturais	 sobre	 grupos	 minoritários,	 um	 lugar	 de	 divulgação	 de	 representações	
cotidianas	 da	 negritude	 em	 nossa	 cultura.	 As	 imagens	 exibidas	 na	 televisão	 são	
exemplos	 de	 política	 cultural	 porque	veiculam	 ideias	que	permitem	 a	 transformação	
da	branquitude	como	elemento	de	 inferioridade	moral.	Assim,	 sentidos	 culturais	 são	

                                                
25	RIBEIRO,	Djamila.	Lugar	de	Fala.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	
26 	Neste	 ponto,	 também	 é	 importante	 perceber	 que	 as	 mulheres	 negras	 foram	 especialmente	 silenciadas	

historicamente,	inclusive	pelo	movimento	feminista	branco.	HOOKS,	Bell.	Mulheres	negras:	moldando	a	teoria	
feminista.	Revista	Brasileira	de	Ciência	Política,	no16.	Brasília,	janeiro	-	abril	de	2015,	p.	193-210.	

27	Discussões	 relevantes	 nesse	 sentido	 podem	 ser	 encontrada	 no	 livro	Outlaw	 culture:	 resisting	 representations	
(HOOKS,	2006).		

28 	NASSIF,	 Luis.	 O	 oligopólio	 da	 comunicação	 no	 Brasil.	 Disponível	 em:	 <https://jornalggn.com.br/midia/o-
oligopolio-da-comunicacao-no-brasil/>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	

29	CartaCapital.	Cinco	famílias	controlam	50%	dos	principais	veículos	de	mídia	do	país,	 indica	relatório.	Disponível	
em:	 <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cinco-familias-controlam-50-dos-principais-veiculos-de-
midia-do-pais-indica-relatorio/>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	
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transmitidos	todo	o	tempo	por	um	instrumento	que	influencia	a	percepção	de	dezenas	
de	milhões	 de	 pessoas,	 sendo	 que	 ele	 é	 integralmente	 controlado	 por	membros	 do	
grupo	racial	dominante.	Eles	o	utilizam	para	manter	o	status	cultural	privilegiado	que	
gozam,	seja	pela	afirmação	direta	da	inferioridade	moral	das	minorias	raciais,	seja	pela	
invisibilidade	destes	 seguimentos.	Os	meios	de	 comunicação	 são,	portanto,	um	meio	
pelo	qual	se	cria	um	campo	representacional	no	qual	grupos	lutam	pelo	controle	sobre	
os	significados	das	imagens	de	seus	membros.30	

	
A	Constituição	estabelece	no	art.	220	que	é	 livre	a	expressão,	ficando	proibida	a	censura,	e	o	
art.	221	indica	que	a	programação	deve:	(I)	dar	preferência	a	finalidades	educativas,	artísticas,	
culturais	 e	 informativas;	 (II)	 promover	 a	 cultura	 nacional	 e	 regional	 e	 estímulo	 à	 produção	
independente	 que	 objetive	 sua	 divulgação;	 (III)	 incentivar	 a	 regionalização	 da	 produção	
cultural,	 artística	e	 jornalística,	conforme	percentuais	estabelecidos	em	lei;	e	 (IV)	respeitar	os	
valores	éticos	e	 sociais	da	pessoa	e	da	 família.	Dentre	estes	 incentivos	 constitucionais	para	a	
programação	televisiva,	os	incisos	I,	II	e	III	poderiam	ser	lidos	como	parâmetros	que	deveriam	
contemplar	a	inclusão	destes	grupos	historicamente	discriminados.	Por	outro	 lado,	o	inciso	IV	
muitas	 vezes	 é	 lido	 e	 utilizado	 por	 grupos	 conservadores	 como	 impeditivos	 para	 trabalhar	
questões	como	sexualidade,	identidade	de	gênero,	entre	outras,	por	exemplo.		

Também	está	na	Constituição	a	vedação	à	censura	de	natureza	política,	ideológica	e	artística.	
Proíbe-se	que	haja	qualquer	controle	de	conteúdo	à	priori,	ou	seja,	anterior	à	sua	veiculação.	
Contudo,	 não	 há	 regulação	 ou	 incentivo	 para	 a	 garantia	 de	 representações	 –	 simbólicas	 e	
discursivas	 –	 diversas.	 Ao	 contrário,	 as	 grandes	 mídias	 costumam	 apresentar	 os	 grupos	 já	
vulnerabilizados	 historicamente	 em	 papéis	 que	 reforçam	 ou	 cristalizam	 estereótipos31.	 Estes	
estereótipos	 acabam,	 por	 sua	 vez,	 por	 perpetuar	 as	 desvantagens	 sofridas	 pelos	 grupos	
socialmente	 vulnerabilizados,	 já	 que	 provocam	 a	 internalização	 de	 percepções	 sobre	 as	
características	 desses	 grupos	 e	 do	 lugar	 que	 estes	 indivíduos	 podem	 ou	 devem	 ocupar	 na	
sociedade32.	 Além	disso,	a	 representação	discursiva	 destes	grupos,	 ou	 seja,	 a	defesa	 de	 seus	
interesses,	 a	 manifestação	 de	 sua	 cultura,	 a	 difusão	 de	 suas	 narrativas	 é	 praticamente	
inexistente.		

Um	mapeamento	da	mídia	digital	no	Brasil	realizado	pela	Escola	de	Direito	do	Rio	de	Janeiro	da	
Fundação	 Getulio	 Vargas33	mostrou	 que,	 para	 os	 jornalistas	 entrevistados	 pela	 pesquisa,	 as	
questões	mais	delicadas	no	Brasil	nos	últimos	anos	são:	

	

                                                
30	MOREIRA,	Adilson.	Racismo	Recreativo.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019,	p.	98-99.	
31	“Vimos	 anteriormente	 que	 o	 pensamento	 humano	 opera	 por	 um	 processo	 de	 percepção,	 categorização	 e	

generalização,	o	que	permite	a	formação	de	esquemas	mentais	a	partir	dos	quais	as	pessoas	compreendem	a	si	
mesmas	e	também	o	mundo.	Mas	esses	sentidos	não	são	necessariamente	neutros,	pois	são	produto	de	valores	
culturais	desenvolvidos	em	uma	 realidade	marcada	por	vários	tipos	de	hierarquias.	O	caráter	desigual	dessas	
relações	 está	 associado	 ao	 fato	 de	 que	 elas	 estão	 permeadas	 por	 relações	 assimétricas	 de	 poder.	 As	 falsas	
generalizações	sobre	membros	de	grupos	minoritários	permitem	que	a	marginalização	deles	seja	mantida,	uma	
vez	que	são	vistos	como	pessoas	que	não	possuem	características	necessárias	para	atuarem	na	esfera	pública	
de	forma	competente.”	(Ibid.,	p.	58-59).	

32	Ibid.	
33	MIZUKAMI,	 Pedro	 Nicoletti	 (Org).	 MIZUKAMI,	 Pedro	 Nicoletti;	 REIA,	 Jessica;	 VARON,	 Joana.	 Mapeamento	 da	

mídia	digital	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Escola	de	Direito	do	Rio	de	Janeiro	da	Fundação	Getulio	Vargas,	Centro	de	
Tecnologia	e	Sociedade,	2014,	p.	85-86,	grifos	nossos.	
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!  “A	liberdade	de	expressão	nas	plataformas	tradicionais	de	mídia;	
!  A	homossexualidade	e	os	direitos	LGBTTT;	
!  A	pirataria	e	os	direitos	autorais;	
!  O	aborto;	
!  As	ligações	políticas	de	instituições	religiosas	e	políticos	com	a	mídia	e	o	

Estado;	
!  As	questões	raciais	e	étnicas,	incluindo	aquelas	relacionadas	aos	povos	

indígenas	e	seus	direitos	territoriais;	
!  As	políticas	de	desenvolvimento	habitacional,	a	reforma	agrária	e	os	

direitos	de	propriedade;	
!  O	tráfico	de	drogas,	a	violência	e	o	crime	organizado;	
!  A	corrupção	e	a	desigualdade	na	punição	de	infratores	provenientes	de	

diferentes	contextos	sociais	e	econômicos;	
!  A	discriminação	de	gênero;		

 ! As	políticas	de	comunicação”		
	

Portanto,	as	questões	relacionadas	às	pautas	de	interesse	de	grupos	vulnerabilizados	contra	as	
discriminações	 injustas	estão	 listadas	pelos	próprios	 jornalistas	 como	assuntos	polêmicos	dos	
quais	a	mídia	tradicional	evita	explorar.	A	pesquisa	também	aponta:	

	
Questões	delicadas	 costumam	aparecer	na	programação	 da	mídia	 tradicional	 apenas	
quando	 são	 desencadeadas	 por	 eventos	 específicos	 –	 como	 homicídios,	 acidentes,	
protestos,	 etc.	 –	 ou	 quando	 emergem	 a	 partir	 de	 interesses	 econômicos	 e	 políticos	
particulares.	Embora	a	cobertura	de	tais	temas	possa	ser	frequente,	sua	abordagem	é,	
muitas	vezes,	tendenciosa	e	favorável	a	interesses	facilmente	identificáveis.34	

	
Fica	claro,	portanto,	que	a		as	mídias	tradicionais	deixam	de	representar	as	pautas	de	interesse	
dos	 grupos	 historicamente	 discriminados	 ou	 vulnerabilizados.	 A	 reprodução	 de	 estereótipos	
pela	mídia	de	massa	apoia	a	manutenção	da	opressão	e	dos	sistemas	de	dominação35.	

Silvio	de	Almeida	explica	que	a	prática	ideológica	racista	constitui	todo	o	complexo	imaginário	
social	que	é	reforçado	pelas	mídias.	Para	ele:	

	
Após	anos	vendo	 telenovelas	brasileiras,	um	 indivíduo	vai	 acabar	se	 convencendo	de	
que	 mulheres	 negras	 têm	 uma	 vocação	 natural	 para	 o	 trabalho	 doméstico,	 que	 a	
personalidade	 de	 homens	 negros	 oscila	 invariavelmente	 entre	 criminosos	 e	 pessoas	
profundamente	 ingênuas,	 ou	 que	 homens	 brancos	 têm	 sempre	 personalidades	
complexas	e	são	líderes	natos,	meticulosos	e	racionais	em	suas	ações.36	

	
Dessa	forma,	a	literatura	demonstra	como	a	mídia	contribui	para	a	reprodução	de	estereótipos	
e	falha	na	representação	dos	diferentes	grupos.	As	novelas	constroem	e	reafirmam	um	ideal	a	

                                                
34	MIZUKAMI,	 Pedro	 Nicoletti	 (Org).	 MIZUKAMI,	 Pedro	 Nicoletti;	 REIA,	 Jessica;	 VARON,	 Joana.	Mapeamento	 da	

mídia	digital	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Escola	de	Direito	do	Rio	de	Janeiro	da	Fundação	Getulio	Vargas,	Centro	de	
Tecnologia	e	Sociedade,	2014,	p.	86.	

35	HOOKS,	Bell.	Olhares	negros:	raça	e	representação.	Tradução	de	BORGES,	Stephanie.	São	Paulo:	Elefante,	2019.	
36	ALMEIDA,	Silvio.	Racismo	Estrutural.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019,	p.	65.	
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ser	 alcançado,	 do	 homem	 branco	 bem-sucedido,	 da	 mulher	 branca	 que	 é	 bem-sucedida	 e	
concilia	a	vida	doméstica	de	mãe	e	esposa.	Homens	negros	são	retratados	em	posições	sociais	
inferiores,	 assim	 como	 as	 mulheres	 negras	 que,	 além	 da	 inferioridade,	 costumam	 ser	
hipersexualizadas37.	Também	os	telejornais	possuem	poucos	representantes	negros	e	a	maioria	
está	nos	bastidores3839.	As	propagandas,	por	sua	vez,	contribuem	para	este	cenário,	mostrando	
como	um	grupo	excluído	pode	tornar-se	parte	do	grupo	privilegiado	por	meio	da	aquisição	de	
um	determinado	produto40.		

Enquanto	 isso,	outros	grupos,	 como	o	das	pessoas	 trans41,	 sequer	eram	representadas,	 salvo	
raras	 exceções,	 em	 geral	 em	 situações	 vexatórias.	 Além	 disso,	 as	 mídias	 tradicionais,	 em	
especial	 televisão	e	revistas,	criaram	estereótipos	relacionados	a	um	padrão	esperado	para	 o	
corpo	 que	 invisibiliza	 e	 discrimina	 pessoas	 que	 fujam	 a	 este	 padrão,	 especialmente	 pessoas	
negras,	gordas	ou	com	algum	tipo	de	deficiência42.		

O	 advento	 da	 Internet	 permitiu	 que	 pessoas	 pertencentes	 a	 estes	 grupos,	 pouco	 ou	 nada	
representados	 nas	mídias	 tradicionais,	 pudessem	 se	 expressar.	 Segundo	 artigo	 publicado	 no	
portal	Geledés,	ela	seria	um	meio	de	comunicação	mais	democrático	que	permite	a	produção	
de	 conteúdo	 por	 todas	 as	 pessoas,	 sem	 custo	 e	 não	 apresenta	 limitação	 nas	 condições	 de	
circulação43.	 Uma	 vez	 que	 a	 Internet	 eliminaria	 o	 intermediário	 (produtor,	 que	 vai	 fazer	 a	
curadoria	 ou	 escolher	 o	 conteúdo	 a	 ser	 transmitido)	 e	 proporcionaria	 que	 o	 próprio	 usuário	
produzisse	conteúdo	a	ser	consumido	pelos	demais	usuários,	foi	inevitável	que	a	diversidade,	já	
presente	em	nossa	sociedade,	se	refletisse	de	alguma	forma	nas	mídias	online.	

Richard	Miskolci	e	Larissa	Pelúcio	trazem	uma	reflexão	acerca	da	Internet	e	a	possibilidade	de	
produção	de	conteúdo:	

	
Com	o	advento	das	tecnologias	comunicacionais	do	presente,	sobretudo	após	a	criação	
da	 chamada	 web	 2.0,	 quando	 conteúdos	 passam	 a	 ser	 produzidos	 em	 profusão,	 de	
forma	difusa	e	menos	verticalizada,	temos	nos	deparado	com	um	campo	fértil	para	a	
expressão	 de	 demandas	 políticas	 relativas	 às	 questões	de	 gênero	 e	 sexualidade.	 Por	

                                                
37	SOUSA,	Marilia;	SIRELLI,	Paula.	Nem	santa,	nem	pecadora:	novas	roupagens,	velhas	dicotomias	na	coisificação	da	

mulher.	 Serv.	 Soc.	 Soc.,	 São	 Paulo,	 n.	 132,	 p.	 326-345,	 maio/ago.	 2018.	 Disponível	 em:	
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282018000200326&lng=pt&tlng=pt>.	Acesso	
em:	27	ago.	2019.	

38	PORTAL,	 Sara	 Raquel	 Pinheiro.	 A	 Cor	 da	 Mídia	 Televisiva:	 A	 (in)visibilidade	 da	 jornalista	 negra	 na	 televisão	
paraense.	Itercom.	Goiânia,	2016.	

39	OLIVEIRA,	Maria	Alana	Brinker	 de.	Opinião	pública,	 espelho	da	 televisão:	 até	onde	 a	 sociedade	enxerga.	Uma	
análise	focada	em	telejornais.	Trabalho	de	conclusão	do	curso	de	Relações	Públicas	na	Universidade	Federal	do	
Rio	Grande	do	Sul.	Porto	Alegre,	2008.	

40	ROSO,	Adriane;	STREY,	Marlene	Neves;	GUARESCHI,	Pedrinho	e	BUENO,	Sandra	M.	Nora.	Cultura	e	ideologia:	a	
mídia	revelando	estereótipos	raciais	de	gênero.	Psicol.	Soc.	[online].	2002,	vol.	14,	n.	2,	p.	74-94.	Disponível	em	
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822002000200005>.	Acesso	em:	13	set.	2019.	

41	Pessoas	transexuais	ou	transgênero,	ou	seja,	que	não	se	identificam	com	o	gênero	designado	a	elas	no	momento	
de	seu	nascimento.		

42	HOOKS,	Bell.	O	feminismo	é	para	todo	mundo:	políticas	arrebatadoras.	Rosa	dos	Tempos,	Rio	de	Janeiro,	1a	Ed.,	
2018.	

43 GELÉDES.	 A	 revolução	 da	 Internet	 e	 a	 decadência	 da	 velha	 mídia.	 2010.	 Disponível	 em:	
<https://www.geledes.org.br/a-revolucao-da-Internet-e-a-decadencia-da-velha-midia/>.	 Acesso	 em:	 12	 set.	
2019.	
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meio	 da	 comunicação	 em	 rede	 produzem-se	 novas	 subjetividades,	 marcadas	 pela	
forma	como	temos	nos	deixado	 interpelar	por	essas	comunicações.	Temos	nos	valido	
dessas	 ferramentas	 digitais	 para	 negociar	 reconhecimentos,	 assim	 como	 para	 nos	
reconhecermos	como	sujeitos	de	direitos	e	de	desejos.44	

	
Assim,	surgiram	produtores	de	conteúdo	que	não	apenas	representavam	simbolicamente	estes	
grupos	vulnerabilizados,	como	também	eram	portadores	de	seus	discursos,	de	suas	narrativas	e	
de	demandas.	Muitas	vezes,	estas	pessoas	assumiram	papéis,	inclusive,	de	influenciar	e	ensinar	
sobre	os	marcadores	sociais	da	diferença	e	de	fortalecer	seus	iguais.		

Carla	Candida	Rizzotto,	em	uma	análise	sobre	um	blog	feminista,	nos	mostra	como	a	Internet	
passou	 a	 atuar	 como	 um	 espaço	 de	 questionamento	 dessa	 falta	 de	 debate	 das	 mídias	
tradicionais:	

	
Nos	 anos	mais	 recentes,	 é	 possível	 visualizar	 com	maior	 clareza	 que,	 apesar	 do	 alto	
grau	de	poder	a	qual	detém,	a	mídia	encontra	ações	de	resistência	na	sociedade,	que	
surgem	 em	 decorrência	 da	 alta	 centralização	 midiática,	 da	 falta	 de	 diversidade	 e	
consequente	 parcialidade	 dos	 conteúdos	 e	 da	 reprodução	 de	 pautas	 culturais	 que	
influenciam	a	interiorização	de	modelos	sociais	e	estereótipos.45	

	
Os	 grupos	 sociais	 vulnerabilizados	 tiveram	 na	 Internet,	 segundo	 essa	 perspectiva,	 uma	
oportunidade	 para	 fortalecer	 seu	 senso	 de	 comunidade	 e	 para	 pautar	 debates	 acerca	 da	
discriminação,	da	divisão	de	poder	e	dos	aspectos	que	marcam	as	diferenças	na	sociedade.	Um	
exemplo	 tratado	 na	 literatura	 seria	 das	 mulheres	 negras	 que	 vêm	 lutando	 para	 capacitar	
lideranças	 para	 que	 criem	 novas	 representações	 sobre	 o	 grupo	 utilizando-se	 das	 novas	
tecnologias	de	informação46.	Nas	palavras	de	Bahia:		

	
Nesse	 contexto,	 a	 popularização	 do	 acesso	 à	 Internet,	 sobretudo	 a	 partir	 de	
dispositivos	móveis,	 abriu	para	as	 classes	mais	populares	a	possibilidade	de	 também	
criarem	 narrativas	 e	 conteúdos,	 e	 isso	 é	 um	 grande	 ganho.	 Poder	 se	 conectar	 com	
outras	 mulheres	 em	 várias	 partes	 do	 mundo	 e	 aprender	 mil	 coisas	 com	 pessoas	
parecidas	com	você	tem	uma	importância	que	muitas	vezes	é	difícil	medir	e,	por	isso,	
parece	 invisível.	 Hoje	 em	 dia,	 quantas	 mulheres	 negras	 nós	 vemos	 assumindo	 sua	
negritude	 com	 orgulho,	 aprendendo	 a	 cuidar	 de	 seus	 cabelos	 e	 de	 seus	 corpos,	
compartilhando	experiências	e	gerando	novas	 referências	que	confrontam	a	 ideia	de	
que	o	negro	é	sempre	o	escravizado	ou	o	subalternizado?	Acredito	que	a	Internet	tem	
um	papel	 fundamental	nesse	processo.	Não	que	os	movimentos	negros	não	estejam	
fazendo	esse	trabalho	de	base	há	muito	tempo,	mas	a	diferença,	a	meu	ver,	está	na	
amplitude	 e	 no	 impacto	 que	 aqueles	 conteúdos	 geram	 quando	 são	 difundidos,	
influenciando	toda	uma	geração	de	jovens	negros.47	

	
Um	 outro	 exemplo	 deste	 tipo	 de	 mudança	 se	 deu	 no	 âmbito	 das	 demandas	 de	 gênero	 e	
sexualidade,	 que	 antes	 eram	 rechaçadas	 na	 mídia	 tradicional.	 De	 certa	 forma,	 a	 Internet	

                                                
44	MISKOLCI,	 Richard;	 PELÚCIO,	 Larissa.	Gêneros,	 sexualidades	 e	mídias	 contemporâneas:	do	pessoal	 ao	político,	

2016,	p.	263.	
45	RIZZOTTO,	Carla	Candida.	Discursa,	Lola,	discursa:	estratégias	discursivas	de	um	blog	feminista,	2014,	p.	248-249.	
46	CARNEIRO,	Sueli.	Escritos	de	uma	vida.	São	Paulo:	Pólen	Livros,	2019.	
47	BAHIA,	Silvana.	in	MIRAGLIA	et	al.	Desafios	à	liberdade	de	expressão	no	século	21;	Artigo	19,	2017,	p.	23.	
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permitiu	 o	 reconhecimento	 desses	 demandatários	 como	 sujeitos	 de	 direito	 e	 de	 desejo,	 por	
meio	não	só	do	acesso,	mas	a	possibilidade	de	produção	e	difusão	de	conteúdo:	

	
Do	cinema	à	televisão	e	às	mídias	digitais,	passamos	a	uma	exposição	cada	vez	maior	
aos	conteúdos	midiáticos,	dos	quais	hoje	já	participamos	não	apenas	como	receptores,	
mas,	também,	como	produtores	individuais	e	propagadores	segmentados.	Trata-se	de	
uma	história	não	de	superação	de	uma	mídia	por	outra,	antes	da	rearticulação	de	suas	
formas	 anteriores	 nas	 novas,	 de	 maneira	 que	 refletir	 sobre	 as	 redes	 online	 exige	
retomar	 reflexões	 sobre	o	 cinema	 e	 a	 televisão.	Articulando	 reflexões	 sobre	 gênero,	
sexualidade	e	desejo	nas	mídias,	encontramos	elementos	para	 compreender	 como	o	
pessoal	tem	se	tornado	político	desde	antes	da	disseminação	desse	slogan	na	década	
de	 1960,	 até	 o	 presente.	 Descendentes	 da	 segunda	 onda	 feminista,	 encaramos	 o	
desafio	 de	 politizar	 o	 privado	 de	 maneira	 democrática	 e	 solidária	 em	 uma	 era	
autoritária	moldada	por	conflitos.48	

	
A	autora	Natália	Neris	explica	que	também	o	direito	à	comunicação	e	à	expressão	por	parte	de	
pessoas	negras	foi	sempre	conquistado	por	meio	de	muita	luta	e	que	as	redes	sociais	passaram	
a	 ser	 utilizadas	 por	 militantes	 antirracistas	 com	 o	 objetivo	 de	 difundir	 informações	 sobre	 o	
tema4950.	

A	questão	da	importância	da	representatividade	foi	abordada	por	Louie	Ponto	no	vídeo	“Como	
Eu	 Saí	 do	Armário”51,	 que	 trata	 do	 processo	 de	 reconhecimento	 da	 homossexualidade	 e	 das	
dificuldades	 desse	 processo	 em	 uma	 sociedade	 heteronormativa,	 ou	 seja,	 onde	 ser	
heterossexual	é	a	norma	e	as	outras	sexualidades	são	consideradas	desvios	e	rechaçadas	como	
opções	de	vivencias.	Assim,	é	necessário	“sair	do	armário”52	o	tempo	o	todo	e	em	várias	esferas	
(a	si	mesmo,	aos	seus	pais,	na	escola,	na	faculdade,	na	rua,	dentre	outros).	

Nátaly	Neri,	uma	conhecida	YouTuber	negra	produtora	do	canal	Afros	e	Afins53,	fez	parte	de	um	
projeto	do	próprio	YouTube,	denominado	YouTube	Negro,	para	incentivar	e	valorizar	o	debate	
racial.	 Na	 ocasião,	 ela	 comandou	 bate-papos	 com	 YouTubers	 de	 outras	 páginas	 com	 temas	
referentes	 ao	 racismo,	 como	 a	 ascensão	 dos	 negros,	 seu	 espaço	 na	 sociedade	 e	 a	
hipervalorizarão	 da	 sexualidade	 da	 mulher	 negra.	 Em	 uma	 entrevista	 sobre	 o	 projeto,	
concedida	à	página	Geledes,	ela	explorou	o	espaço	de	voz	na	 Internet	de	grupos	socialmente	
vulnerabilizados:	

                                                
48	MISKOLCI,	 Richard;	 PELÚCIO,	 Larrisa.	Gêneros,	 sexualidades	 e	mídias	 contemporâneas:	do	pessoal	 ao	 político,	

2016,	p.	267.	
49	NERIS,	Natália.	in	MIRAGLIA	et	al.	Desafios	à	liberdade	de	expressão	no	século	21.	Artigo	19,	2017.	
50	Menciona	os	seguintes	canais:	“no	YouTube	há	canais	como	Murilo	–	Muro	Pequeno	(2015),	Natály	Nery	–	Afros	

e	Afins	(2015),	Gabi	Oliveira	–	Das	Pretas	(2015),	Maíra	Azevedo	–	Tia	Má	(2015)	e	Mãe	Stella	de	Oxóssi	(2017).	
Há	quem	utilize	de	forma	intensa	ambas	as	plataformas,	como	Joyce	Fernandes,	que,	após	criar	no	Facebook	a	
página	Eu,	Empregada	Doméstica	(2016),	lançou	no	YouTube	a	websérie	Nossa	Voz	Ecoa	(2017)”.	A	partir	deste	
artigo	 nós	 incluímos	 alguns	 canais	 em	 nossa	 lista	 de	 investigação,	 conforme	 mencionado	 no	 relatório	 de	
metodologia.		

51 YOUTUBE,	 Louie	 Ponto.	 COMO	 eu	 saí	 do	 armário:	 minha	 história.	 Disponível	 em:	
<https://www.YouTube.com/watch?v=INjUD-gZgs4>.	Acesso	em:	02	abr.	2019.	

52	Termo	utilizado	para	se	referir	ao	momento	em	que	uma	pessoa	assume	não	ser	heterossexual.		
53	YOUTUBE.	Canal	Afros	e	Afins	por	Nátaly	Nery.	Disponível	em:	

<https://www.YouTube.com/channel/UCjivwB8MrrGCMlIuoSdkrQg	>.	Acesso	em:	14	mar.	2019.	
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Existe	 essa	 consciência	 plena	 de	 que	 a	 televisão	 é	 obsoleta,	 e	 de	 que	 nós	 como	 os	
criadores	 seremos	 as	 próximas	 pessoas	 a	 falar,	 formar	 caráter,	 passar	 informações,	
esses	 criadores	 devem	 ser	 valorizados	 porque	 estão	 no	 YouTube,	 a	 televisão	 é	
dominada	por	grandes	famílias	que	determinam	como	o	brasileiro	vai	pensar	e	sobre	o	
que	 o	 brasileiro	 vai	 falar.	 Nunca	 tivemos	 abertura	 enquanto	 população	 negra	 nesse	
espaço	 porque	 o	 acesso	 sempre	 foi	 restrito	 e	 os	 limites	 determinados	 pelas	 classes	
dominantes	do	Brasil.54	

	
Essa	 nova	 representatividade,	 que	 o	 YouTube	 e	 outras	 redes	 sociais	 introduziram	 na	 última	
década,	 apresenta	 um	 grande	 potencial	 de	 empoderar	 as	 pessoas	 em	 sua	 identidade.	 Isso	
significa	dizer	que	muitas	pessoas	podem	passar	a	se	identificar	com	determinado	grupo	social	
e	 lutar	 ativamente	 pela	 igualdade	 deste	 grupo	 com	 os	 demais.	 Segundo	 Joice	 Berth,	 este	
processo	de	empoderamento	seria:	

	
Quando	 assumimos	 que	 estamos	 dando	 poder,	 em	 verdade	 estamos	 falando	 na	
condução	 articulada	 de	 indivíduos	 e	 grupos	 por	 diversos	 estágios	 de	 autoafirmação,	
autovalorização,	autorreconhecimento	e	auto-conhecimento	de	 si	mesmos	e	de	 suas	
mais	 variadas	 habilidades	 humanas,	 de	 sua	 história,	 e	 principalmente	 de	 um	
entendimento	 quanto	 a	 sua	 posição	 social	 e	 política	 e,	 por	 sua	 vez,	 um	 estado	
psicológico	perceptivo	do	que	se	passa	ao	seu	redor.	Seria	estimular,	em	algum	nível,	a	
autoaceitação	de	características	culturais	e	estéticas	herdadas	pela	ancestralidade	que	
lhe	 é	 inerente	 para	 que	 possa,	 devidamente	 munido	 de	 informações	 e	 novas	
percepções	 críticas	 sobre	 si	 mesmo	 e	 sobre	 o	 mundo	 em	 volta,	 e,	 ainda,	 de	 suas	
habilidades	e	características	próprias,	criar	ou	descobrir	em	si	mesmo	ferramentas	ou	
poderes	de	atuação	no	meio	em	que	vive	e	em	prol	da	coletividade.55	

	
Todavia,	 muitos	 problemas	 ainda	 persistem.	 Apesar	 da	 Internet	 ter	 proporcionado	 novas	
possibilidades	de	difusão	destas	vozes,	ela	também	reflete	as	discriminações	que	ocorrem	na	
sociedade.	 Além	 disso,	 muitas	 vezes,	 estes	 produtores	 de	 conteúdo	 são	 menos	 influentes,	
menos	 veiculados	 ou	 sofrem	 algum	 tipo	 de	 tentativa	 de	 silenciamento.	 Por	 conta	 disso,	 por	
exemplo,	 o	 YouTuber	 Spartakus	 Santiago,	 em	 conjunto	 com	 outros	 influenciadores	 negros,	
criou	o	coletivo	Influência	Negra56,	com	o	objetivo	de	militar	contra	o	racismo	no	meio	digital	e	
aumentar	o	impacto	e	a	presença	de	influenciadores	negros.		

Assim,	 do	 mesmo	 modo	 que	 dá	 voz	 aos	 grupos	 que	 foram	 socialmente	 historicamente	
vulnerabilizados,	a	rede	possui	restrições	e	limites	ao	alcance	desses	vídeos,	seja	de	ordem	da	
arquitetura	 das	 plataformas	 de	 comunicação	 e	 redes	 sociais	 disponíveis	 na	 Internet,	 seja	 de	
ordem	da	recepção	social	daquele	conteúdo.	Os	próximos	capítulos	tratarão	deste	tema	mais	
detalhadamente.		

                                                
54	SENA,	 Natália.	 Projeto	 do	 YouTube	 mostrou	 que	 é	 importante	 valorizar	 a	 produção	 de	 YouTubers	 negros.	

Disponível	em:	<https://www.geledes.org.br/projeto-YouTubers-negros-mostrou-que-e-importante-valorizar-a-
producao-de-YouTubers-negros/>.	Acesso	em:	29	abr.	2019.		

55	BERTH,	Joyce.	Empoderamento.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019,	p.	21.	
56	COLETIVO	 Influência	 Negra.	 Disponível	 em:	 <https://spartakusvlog.com/Influencia-Negra>.	 Acesso	 em	 03	 abr.	

2019.	
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 4. Internet:	Desafios	à	liberdade	de	expressão	e	prodção		

	

Conforme	 dito	 anteriormente,	 a	 nova	 era	 digital	 e	 o	 advento	 da	 Internet	 vieram	 com	 a	
promessa	de	democratização	dos	meios	de	comunicação.	O	primeiro	desafio	brasileiro	neste	
sentido	 se	 iniciou	 na	 década	 de	 90,	 na	 qual	 a	 pauta	 da	 universalização	 do	 acesso	 à	
infraestrutura	 de	 Internet	 e	 inclusão	 digital	 esteve	 em	 voga.	 A	 Organização	 das	 Nações	
Unidas	 (ONU)	 definiu	 em	 2012	 a	 Agenda	 de	 2030	 para	 o	 Desenvolvimento	 Sustentável,	
sendo	o	acesso	universal	à	Internet	como	um	dos	objetivos	prioritários	de	desenvolvimento	
sustentável	 (item	 9.c.)57.	 No	 entanto,	 essa	 questão	 ainda	 não	 é	 um	 problema	 totalmente	
resolvido	no	país.	Pesquisa	realizada	pelo	Núcleo	de	Informação	e	Coordenação	do	Ponto	BR	
–	 NIC.br	 (TIC	 Domicílios)	 mostra	 que	 metade	 da	 população	 brasileira	 ainda	 não	 possui	
qualquer	tipo	de	acesso	à	Internet,	conforme	demonstra	o	gráfico	1.	

O	 gráfico	 2	 também	 demonstra	 que	 a	 classe	 social	 impacta	 diretamente	 nesse	 cenário.	
Enquanto	 a	 classe	A	 tem	 99%	da	 sua	 população	 com	acesso	 à	 Internet,	 na	 classe	 C,	 esse	
número	 cai	 para	 69%	 e	 nas	 classes	 D	 e	 E	 é	 de	 apenas	 30%.	 O	 acesso	 também	 é	
consistentemente	mais	disponível	em	áreas	urbanas	que	rurais.	Além	disso,	nas	classes	DE	o	
principal	acesso	na	maioria	dos	domicílios	é	feito	por	meio	de	conexão	móvel	via	modem	ou	
conexão	3G	ou	4G.			

	 	

                                                
57	NAÇÕES	 Unidas.	 Agenda	 2030.	 Disponível	 em:	 <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>.	 Acesso	

em:	27	ago.	2019.	
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Gráfico	1:	Domicílios	com	acesso	à	Internet	entre	2008	e	2017	

	
Fonte:	 Pesquisa	 sobre	 o	 uso	 das	 tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação	 nos	 domicílios	 brasileiros	 [livro	
eletrônico]:	TIC	domicílios	2017	/	Núcleo	de	Informação	e	Coordenação	do	Ponto	BR	-	São	Paulo:	Comitê	Gestor	
da	Internet	no	Brasil,	2018	

 
Gráfico	2:	Domicílios	com	acessa	à	Internet	em	2017,	por	principal	tipo	de	conexão	de	Internet,	por	região	e	
por	classe	social	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	 Pesquisa	 sobre	 o	 uso	 das	 tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação	 nos	 domicílios	 brasileiros	 [livro	
eletrônico]:	TIC	domicílios	2017	/	Núcleo	de	Informação	e	Coordenação	do	Ponto	BR	-	São	Paulo	:	Comitê	Gestor	
da	Internet	no	Brasil,	2018	
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Portanto,	 fica	 claro	 que	 existe	 uma	 primeira	 limitação	 à	 produção	 e	 disponibilização	 de	
conteúdo	online	que	seria	relacionada	ao	aspecto	de	acesso	a	uma	infraestrutura	basilar	de	
conexão.	Outros	aspectos	importantes	que	podem	ter	 impacto	em	quem	produz	conteúdo	
online	seriam	o	grau	de	instrução	e	a	faixa	etária:	

	

Gráfico	3:	Usuários	de	Internet	em	2017	por	área,	região,	grau	de	instrução,	renda	familiar	e	faixa	etária	

Fonte:	Pesquisa	sobre	o	uso	das	tecnologias	de	informação	e	comunicação	nos	domicílios	brasileiros	[livro	
eletrônico]:	TIC	domicílios	2017	/	Núcleo	de	Informação	e	Coordenação	do	Ponto	BR	-	São	Paulo:	Comitê	Gestor	
da	Internet	no	Brasil,	2018.	 
 
 
Enquanto	 95%	 da	 população	 com	 ensino	 superior	 é	 usuária	 de	 Internet,	 este	 número	 cai	
para	87%	com	relação	àqueles	que	têm	ensino	médio,	54%	para	quem	completou	o	ensino	
fundamental	e	apenas	 9%	dos	analfabetos	acessam	a	 Internet.	Outro	dado	 importante	de	
ser	 ressaltado	 neste	 gráfico	 é	 que	 apenas	 51%	 das	 pessoas	 com	 renda	 familiar	 de	 até	 1	
salário	mínimo	acessa	a	Internet.	Além	disso,	apenas	25%	das	pessoas	com	mais	de	60	anos	
são	 usuárias	 da	 Internet.	 Portanto,	 ainda	que	 se	 fale	 em	difusão	 de	 vozes	 dissonantes	 na	
Internet,	este	padrão	de	uso	da	rede	deve	ser	levado	em	consideração	para	compreensão	de	
quem	tem	a	oportunidade	de	produzir	e	consumir	conteúdo	online.	

Atualmente	o	YouTube	é	o	segundo	site	mais	acessado	no	Brasil,	perdendo	apenas	para	o	
Google.com.	 Dentre	 as	 redes	 sociais,	 a	 plataforma	 é	 a	 mais	 acessada58.	 Adiante	 estão	
listados	os	10	sites	mais	acessados	no	Brasil	em	2019	segundo	o	site	Alexa	e	categorizados	
pela	pesquisa:	

                                                
58	ALEXA.	Top	 Sites	 in	 Brazil.	 Disponível	 em:	 <https://www.alexa.com/topsites/countries/BR>.	 Acesso	 em:	 20	

fev.	2019.	
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Ranking	 URL	 Categoria	
1	 Google.com		 Mecanismo	de	busca	
2	 YouTube.com	 Rede	social/Plataforma	de	vídeo	
3	 Google.com.br	 Mecanismo	de	busca	
4	 Facebook.com	 Rede	social	
5	 Otvfoco.com.br	 Portal	Online	
6	 Globo.com	 Portal	Online	
7	 Mercadolivre.co

m.br	
Comércio	Eletrônico	

8	 Live.com	 Site	de	serviços	e	softwares	gratuitos	(descontinuado)	
9	 Uol.com.br	 Portal	Online	
10	 Blogspot.com	 Blog	
	
Fonte:	Os	500	sites	mais	visitados	do	Brasil	(Alexa,	Top	500,	Brazil).	

	

Destes	dez	sites,	quatro	são	de	Conteúdo	Gerado	pelo	Usuário	(UGC),	sendo	eles	o	YouTube,	
o	Facebook,	o	Mercado	Livre	e	o	Blogspot;	dois	são	mecanismos	de	busca;	e	apenas	três	são	
portais	de	notícias	online	cujo	conteúdo	é	produzido	pela	plataforma	e	disponibilizado	para	
o	usuário.	

Segundo	Mizukami,	o	alto	nível	de	envolvimento	com	mídias	sociais	não	garante	diversidade	
de	fontes	de	notícias	e	informações,	já	que	portais	controlados	pela	grande	mídia	também	
têm	 um	 número	 alto	 de	 acessos	 diários.	 Porém,	 uma	 vez	 estando	 na	 Internet,	 existiria,	
segundo	 o	 autor,	 um	 maior	 potencial	 de	 encontrar	 conteúdos	 que	 fujam	 do	 discurso	
dominante59.	

Neste	sentido,	o	presente	capítulo	da	pesquisa	irá	descrever	o	funcionamento	da	plataforma	
de	disponibilização	e	compartilhamento	de	vídeos	chamada	YouTube,	demonstrar	como	ela	
contribui	para	a	possibilidade	de	difusão	de	novas	vozes	na	comunicação	e	entretenimento	
brasileiro	 e	 discutir	 os	 desafios	 remanescentes	 à	 produção	 conteúdo	 que	 contemple	
discursos	não	majoritários	na	Internet.		

 	

                                                
59	MIZUKAMI,	Pedro	Nicoletti	(Org).	MIZUKAMI,	Pedro	Nicoletti;	REIA,	Jessica;	VARON,	Joana.	Mapeamento	da	

mídia	 digital	 no	 Brasil.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Escola	 de	 Direito	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas,	
Centro	de	Tecnologia	e	Sociedade,	2014.	
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 4.1. YouTube: um novo modelo de comunicação e produção 
de conteúdo 

	
O	YouTube	é	uma	plataforma	de	vídeos	na	Internet,	que	pode	ser	acessada	pelo	endereço	
www.youtube.com.br,	cujo	conteúdo	é	produzido	por	qualquer	usuário	que	faz	o	upload	na	
rede	e	o	disponibiliza	ao	público	em	geral:		

	
YouTube	 tem	 seu	 conteúdo	 gerado	 pelo	 usuário,	 e	 é	 um	 espaço	 democrático,	
interativo	 e	 criativo,	 onde	 você	 pode	 encontrar	 qualquer	 coisa	 desde	 de	 vídeos	
caseiros	 mal	 feitos	 de	 bichinhos	 bobos	 a	 vídeos	 musicais	 editados	
profissionalmente	 para	 apresentações	 musicais	 de	 grande	 sucesso.	Mais	 do	 que	
apenas	outra	saída	para	produções	culturais,	o	YouTube	oferece	uma	oportunidade	
fundamentalmente	 diferente	 para	 os	 usuários	 se	 envolverem	 com	 a	 cultura,	 não	
apenas	como	consumidores,	mas	como	possíveis	produtores.60	

	

Trata-se	 de	 uma	mistura	 de	 plataforma	 de	 vídeo	 com	 rede	 social,	 já	 que	 o	 usuário	 pode	
disponibilizar	 publicamente	 os	 vídeos	 que	 produzir	 e,	 na	 outra	 ponta,	 todo	 conteúdo	
disponível	poderá	ser	visto,	curtido,	 compartilhado	e	comentado	pelos	demais	usuários	da	
rede.	

Em	 fevereiro	de	2019,	o	YouTube	 já	contava	com	17.486.625	 inscritos	no	mundo61,	 sendo	
que	 diariamente	 são	 vistos	 4.950.000.000	 vídeos.	 São	 carregadas	 cerca	 de	 300	 horas	 de	
vídeos	 por	 minuto,	 sendo	 que,	 em	 média,	 são	 vistos	 1.000.000.000	 vídeos	 no	 YouTube	
apenas	 por	meio	 de	 smartphones	 todos	 os	 dias62.	 Dessa	 forma,	 a	 plataforma	 conquistou	
destaque	e	relevância	significativos.		

O	 próprio	 YouTube	 utiliza	 o	 termo	 “comunidade”	 para	 se	 referir	 ao	 seu	 conjunto	 de	
usuários,	 palavra	que	 denota	 um	 comportamento	mais	 horizontal	 e	 relacional	que	 aquele	
travado	pelas	mídias	tradicionais	com	o	seu	público-alvo:		

A	 explosão	 da	 assinatura	 de	 jovens	 em	 sites	 originais	 de	 compartilhamento	 de	
conteúdo	 e	mídia,	 como	 o	YouTube,	 confirmou	 sua	 relevância	 e	 importância	 nas	
vidas	dos	jovens	de	hoje.	Esses	sites	combinam	a	produção	e	distribuição	de	mídia	
com	 recursos	 de	 redes	 sociais,	 tornando-os	 um	 local	 ideal	 para	 criar,	 conectar,	
colaborar	 e	 divulgar	mídias	 novas	 e	 significativas	 para	 as	 pessoas.	 Ao	mesclar	 os	
aspectos	 técnicos	da	 juventude	como	criadores	de	mídia	 com	os	aspectos	 sociais	
da	 juventude	 como	 redes	 sociais,	 novas	 plataformas	 de	mídia,	 como	 o	 YouTube,	
oferecem	uma	cultura	participativa	na	qual	desenvolver,	interagir	e	aprender.63	

                                                
60	Texto	original:	YouTube	 is	 largely	a	user-generated,	 interactive,	creative,	and	democratic	space,	where	one	

may	find	anything	from	poorly	shot	home	videos	of	silly	pets	to	professionally	edited	music	videos	for	wildly	
successful	 musical	 acts.	 More	 than	 just	 another	 outlet	 for	 cultural	 productions,	 YouTube	 offers	 a	
fundamentally	different	opportunity	for	users	 to	engage	with	culture	as	not	only	 consumers	but	potential	
producers.	 CALKINS,	 David.	 YouTube	 is	 the	 new	 tube.	 Blacksburg:	 Virginia	 Polytechnic	 Institute	 and	 State	
University,	2014,	p.	5,	tradução	livre.	

61	SOCIAL	Blade.	Real	Time	YouTube	Subscriber	Count.	Disponível	em:	
<https://socialblade.com/YouTube/realtime>.	Acesso	em:	13	fev.	2019.		

62 	BORGES,	 Luís	 Tomé;	 OLIVEIRA,	 Pedro;	 PEDROSO,	 Eduardo.	 YouTube:	 Estatísticas.	 Disponível	 em:	
<http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist178552/wordpress/estatisticas/>.	Acesso	em:	03	jul.	2019.	

63	Texto	 original:	 The	 explosion	 of	 youth	 subscription	 to	 original	 content-mediasharing	 Web	 sites	 such	 as	
YouTube	 has	 confi	 rmed	 their	 relevance	 and	 importance	 in	 the	 lives	 of	 today’s	 youth.	 These	 Web	 sites	
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A	 ideia	 da	 plataforma	 é	 ter	 uma	 cultura	 de	 interação.	 Chau	 descreve	 o	 YouTube	 como	
detentor	de	uma	cultura	de	participação,	que	seria	caracterizada	pelos	seguintes	elementos:	
(i)	barreiras	relativamente	baixas	à	expressão	artística	e	engajamento	do	público;	(ii)	muitos	
incentivos	para	criação	e	compartilhamento	de	conteúdo;	(iii)	vídeos	de	mentoria	informal,	
que	ensinam	a	usar	e	a	ter	sucesso	no	YouTube;	 (iv)	uma	visão	de	que	as	contribuições	ao	
YouTube	são	importantes;	(v)	um	sentimento	de	conexão	social64.	Ou	seja,	trata-se	de	uma	
plataforma	 com	 baixo	 custo	 de	 aprendizagem	 para	 o	 produtor	 de	 conteúdo	 e	 o	
compartilhamento	de	uma	visão	de	comunidade	entre	os	usuários.		

Dentro	desse	sistema,	todos	os	participantes	podem	estar	em	todas	as	pontas	do	processo,	
ou	seja,	produzir	e	subir	conteúdos	para	a	plataforma,	consumir	e	interagir	com	o	conteúdo	
produzido	por	terceiros.	O	próprio	usuário	pode	também	denunciar	o	conteúdo	disponível	
caso	ele	viole	as	regras	da	comunidade	ou	alguma	legislação.		

Diferentemente	da	televisão,	no	contexto	social	atual,	o	YouTube	está,	teoricamente,	a	todo	
momento	 nas	 mãos	 do	 usuário.	 Por	 ser	 compatível	 com	 todos	 modelos	 e	 marcas	 de	
computadores,	celulares,	tablets	e	smartTVs,	o	YouTube	pode	ser	acessado	por	quase	todas	
as	 pessoas,	 exceto	 aquelas	 que	 ainda	 não	 possuem	 acesso	 à	 Internet,	 e	 a	 qualquer	
momento.	Além	disso,	é	possível	 perceber	que	 o	próprio	usuário	escolhe	 o	 conteúdo	que	
quer	assistir	e	recebe	uma	enorme	oferta	de	outras	possibilidades	de	vídeos	relacionados,	
selecionados	a	partir	de	algoritmos	criados	pela	empresa.		

O	algoritmo65	é	definido	pelo	YouTube	como	uma	ferramenta	para	conectar	cada	espectador	
aos	vídeos	que	eles	estão	mais	propensos	a	assistir	e	gostar.	Assim,	consiste	em	um	ciclo	de	
feedback,	em	tempo	real,	que	relaciona	os	vídeos	conforme	os	interesses	do	espectador.	De	
acordo	com	a	empresa,	o	algoritmo	faz	o	melhor	possível	para	exibir	o	vídeo	certo,	na	hora	
certa,	 para	 espectadores	 de	 todo	 o	mundo.	 Para	 cada	 vídeo,	 são	 analisados	 os	 títulos,	 as	
miniaturas,	 as	 descrições	 e	 se	 outros	 espectadores	 gostam	 dele.	 Também	 analisa	 se	 os	
vídeos	são	assistidos	até	o	fim,	como	são	avaliados	a	partir	das	interações	com	os	botões	de	
“Gostei”	 ou	 “Não	 Gostei”,	 e	 quantas	 pessoas	 deixaram	 comentários	 relacionados.	 Além	
disso,	 para	 cada	 espectador,	 é	 analisado	 o	 que	 ele	 já	 assistiu,	 quanto	 tempo	 passa	 na	
plataforma	 e	 o	 que	 ele	 não	 assiste.	O	 algoritmo	 tem	 dois	 objetivos	 simples:	 1)	 ajudar	 os	
espectadores	a	encontrar	os	vídeos	que	eles	querem	assistir;	2)	 fazer	 com	que	continuem	
assistindo	o	seu	conteúdo	favorito.	

                                                                                                                                                   
combine	media	production	and	distribution	with	social	networking	features,	making	them	an	ideal	place	to	
create,	connect,	collaborate,	and	circulate	novel	and	personally	meaningful	media.	By	merging	the	technical	
aspects	 of	 youth	 as	 media	 creators	 with	 the	 social	 aspects	 of	 youth	 as	 social	 networkers,	 new	 media	

CHAU,	platforms	 such	 as	 YouTube	 offer	 a	 participatory	 culture	 in	 which	 to	 develop,	 interact,	 and	 learn.	
Clement.	 YouTube	 as	 a	 participatory	 culture.	 New	 Directions	 for	 Youth	 Development,	 no.	 128,	 in	 Wiley	
Online	Library,	2010,	p.	65,	tradução	livre.	

64	CHAU,	Clement.	YouTube	as	a	participatory	culture.	New	Directions	for	Youth	Development,	no.	128,	in	Wiley	
Online	Library,	2010.	

65 YOUTUBE	 Creator	 Academy.	 Aula:	 Pesquisa	 e	 descoberta	 no	 YouTube.	 Disponível	 em:	
<https://creatoracademy.YouTube.com/page/lesson/discovery?hl=pt-BR#strategies-zippy-link-6>.	 Acesso	
em:	11	set.	2019.	
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Respondendo	 a	 este	modelo	 criado	 pelo	 YouTube,	muitos	 canais	 de	 televisão	 passaram	a	
disponibilizar	 serviços	 de	 vídeo	 de	 forma	 similar66.	 O	 YouTube,	 por	 outro	 lado,	 também	
responde	às	demandas	das	mídias	tradicionais,	já	que	muitos	programas	de	televisão	ficam	
também	disponíveis	na	plataforma67.	Essa	opção	fez	com	que	o	YouTube	evitasse	conflitos	
judiciais	 em	 virtude	 de	 eventuais	 violações	 de	 direitos	 autorais,	 firmando	 parcerias	 com	
Hollywood	 e	 os	 produtores	 estabelecidos,	 mas	 que	 atualmente	 optam	 por	 criar	 suas	
próprias	plataformas	de	disponibilização	online	dos	vídeos	de	seus	programas68.	

Dessa	 forma,	 é	 possível	 observar	 como	 o	 YouTube	 altera	 a	 maneira	 como	 as	 mídias	
funcionam	e	se	adapta	às	transformações	externas,	já	que	não	está	tão	sujeito	ao	impacto	
do	 controle	 financeiro	 e	 do	 filtro	 de	 apenas	 alguns	 produtores	 culturais	 influentes69.	 Isso	
tornaria	a	 curadoria	e	 disponibilização	 de	conteúdo	mais	democrática	e	 sujeita	 apenas	ao	
julgamento	dos	usuários	finais	e	às	regras	de	funcionamento	da	plataforma.	

Além	disso,	é	 importante	mencionar	o	recurso	que	permite	que	alguns	YouTubers	tenham	
acesso	a	financiamento	por	meio	da	monetização	da	plataforma	ou	que	recebam	propostas	
de	 empresas	 para	 produzir	 conteúdo	 publicitário	 e,	 assim,	 serem	 remunerados	
financeiramente	por	seu	trabalho	como	produtor.		

Em	Calkins,	o	autor	explica	que	o	YouTube	permite	a	participação	popular	na	produção	de	
conteúdo	 como	 nunca	 antes.	 Segundo	 o	 autor,	 a	 televisão	 continua	 tendo	 um	 impacto	
central	na	cultura	de	massa,	mas	o	YouTube	promove	novas	vozes,	reduzindo	o	impacto	do	
controle	 dos	 meios	 de	 comunicação	 por	 apenas	 alguns	 produtores.	 “A	 própria	 ideia	 de	
‘cultura	 de	 massa’	 foi	 informada	 pela	 existência	 de	 um	 sistema	 de	 mídia	 eletrônica	 de	
comunicação	 corporativa	 ou	 controlada	 pelo	 Estado,	 com	 a	 televisão	 como	 seu	 meio	
central”70.	 O	 autor	 explica	 então	 que,	 apesar	 de	 também	 sofrer	 influência	 e	 dinheiro	 e	
poder,	o	YouTube,	por	outro	lado,	permite	que	todos	os	indivíduos	se	conectem	e	assistam	
ou	contribuam	com	conteúdo,	de	forma	que	todo	tipo	de	mensagem	possa	ser	distribuído.	
As	únicas	barreiras	descritas	por	ele	seriam:	(i)	as	de	controle	macroscópico	como	as	regras	
e	termos	de	uso	do	YouTube;	(ii)	as	barreiras	de	acesso	e	competência	tecnológica71.	

“Este	é	um	site	para	novas	formas	de	busca	de	significado	e	identidade	na	era	da	informação	
digital	-	um	site	no	qual	novas	formas	de	poder	e	identidade	funcionam	em	novas	iterações	
digitais	de	textos	culturais”72.	

                                                
66	No	Brasil,	alguns	exemplos	são	o	Globo	Play,	GNT	Play,	MTV	Play,	entre	outros.		
67	KIM,	 Jin.	 The	 institutionalization	 of	 YouTube:	 From	 user-generated	 content	 to	 professionally	 generated	

content.	Midia,	Culture	&	Society,	Albany,	USA,	Vol.	34	(I),	2012,	p.	53-64.	
68	CUNNINGHAM,	Stuart	et	al.	YouTube,	multichannel	networks	and	the	accelerated	evolution	of	the	new	screen	

ecology.	The	International	Journal	of	Research	into	New	Media	Technologies	2016,	Australia,	Vol.	22(4),	p.	
376-391.	

69	CALKINS,	 David.	 YouTube	 is	 the	 new	 tube.	 Blacksburg:	 Virginia	 Polytechnic	 Institute	 and	 State	 University,	
2014.	

70	Ibidem,	p.	6,	tradução	livre.	
71	Ibidem.	
72	Texto	original:	This	is	a	site	for	new	ways	to	search	for	meaning	and	identity	in	the	digital	information	age	–	a	

site	in	which	new	forms	of	power	and	identity	function	across	new	digital	iterations	of	cultural	texts.	Ibidem,	
p.	9,	tradução	livre.	
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YouTube,	portanto,	se	tornou	um	novo	meio	de	propagação	de	diferentes	mensagens,	que	
muitas	vezes	não	passariam	pela	 curadoria	de	um	cenário	de	mídia	controlada.	 Isso	pode,	
inclusive,	ter	impacto	no	conteúdo	da	própria	mídia	que	passaria	a	incorporar	os	conteúdos	
populares	nas	mídias	de	Internet	em	busca	de	maior	aceitação.		

	
Como	vimos,	não	surgiu	um	único	sistema	multimídia,	mas	sim	múltiplos	sistemas	
multimídia.	 No	 caso	 do	 YouTube,	 embora	 os	 interesses	 comerciais	 de	 alguns	
grandes	 conglomerados	 determinem	 de	 maneira	 decisiva	 a	 forma,	 o	 formato	 e	
alguns	conteúdos	do	meio	(veja,	por	exemplo,	os	códigos	publicados	pelo	YouTube	
sobre	decência	e	material	protegido	por	direitos	autorais),	certamente	não	é	o	caso	
de	o	conteúdo	no	YouTube	ser	gerado	em	grande	parte	sob	a	influência	direta	dos	
interesses	 de	 mercado	 dos	 patrocinadores	 corporativos.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 a	
capacidade	do	YouTube	ou	de	seus	parceiros	de	 identificar	com	precisão	o	que	as	
pessoas	 realmente	querem	do	 sistema	não	está	mais	 vinculada	à	necessidade	de	
gerar	conteúdo.	Pelo	contrário,	está	ligado	à	necessidade	de	filtrar	o	conteúdo.	Em	
resumo,	a	questão	do	controle	corporativo	sobre	o	conteúdo	não	existe	mais	nos	
mesmos	 termos	 que	 na	 televisão.	 Em	 vez	 do	 controle	 corporativo	 sobre	 o	
conteúdo	 em	 termos	de	 produção	 de	 conteúdo	 (descobrir	 o	que	os	usuários	 vão	
gostar	 que	 tipo	 de	 programação	 e	 depois	 gerar	 essa	 programação),	 o	 controle	
corporativo	 agora	 se	 preocupa	 com	 a	 correspondência	 dos	 usuários	 com	 o	
conteúdo	que	já	foi	gerado.	Isso	é	crucial	porque	abre	janelas	para	que	o	conteúdo	
subversivo	ou	minoritário	seja,	pelo	menos,	acessível	ao	público	em	geral.	É	o	grau	
e	método	dessa	acessibilidade	que	agora	são	as	principais	métricas	nas	discussões	
de	influências	culturais	de	nível	macro	e	autonomia	individual.73	

	 	

Os	 produtores	 de	 conteúdo	 da	 plataforma	 já	 são	 considerados	 na	 sociedade	 atual	 como	
profissionais	da	área,	chamados	na	cultura	popular	de	YouTubers.	Os	vídeos	de	YouTubers	
famosos	 acumulam	 milhões	 de	 inscritos	 em	 seus	 canais	 e	 dezenas	 de	 milhões	 de	
visualizações.	 Segundo	 Liguori	 Filho	 e	 Farias 74 ,	 este	 grande	 aumento	 do	 número	 de	
visualizações	acabou	fazendo	com	que	o	YouTube	melhorasse	seu	mecanismo	de	busca	e	o	
sistema	de	publicidade	interno.	

                                                
73	Texto	 original:	 “As	 we	 have	 seen,	 there	 has	 not	 arisen	 a	 single	 multimedia	 system	 but	 rather	 multiple	

multimedia	systems.	In	the	case	of	YouTube,	while	the	commercial	interests	of	a	few	major	conglomerates	
do	decisively	shape	the	form,	format,	and	some	of	the	content	of	the	medium	(see,	for	example,	YouTube’s	
posted	codes	for	decency	and	copyrighted	material),	it	is	certainly	not	the	case	that	content	on	YouTube	is	
largely	generated	under	the	direct	influence	of	corporate	sponsors’	market	interests.	At	the	same	time,	the	
ability	of	YouTube	or	its	partners	to	identify	accurately	what	people	really	want	from	the	system	is	no	longer	
tied	to	a	need	to	generate	content.	Rather,	 it	is	tied	to	the	need	to	filter	content.	In	short,	 the	question	of	
corporate	 control	 over	 content	 no	 longer	 exists	 in	 the	 same	 terms	 as	 it	 did	 for	 television.	 Instead	 of	
corporate	control	over	content	in	terms	of	content	production	(figuring	out	what	users	will	like	what	kind	of	
programming	and	then	generating	 that	programming),	 corporate	control	 is	now	concerned	with	matching	
users	to	content	that	has	already	been	generated.	This	is	crucial	because	it	opens	up	windows	for	subversive	
or	 minority	 content	 to	 at	 least	 be	 accessible	 to	 the	 general	 public.	 It	 is	 the	 degree	 and	method	 of	 this	
accessibility	 that	 are	 now	 the	 key	metrics	 in	 discussions	 of	macro-level	 cultural	 influences	 and	 individual	
autonomy”	Ibidem,	p.	21,	tradução	livre.	

74	LIGUORI	 FILHO,	Carlos	Augusto;	 FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	 conteúdo	no	
YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019.	
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Também	 prosperam	 na	 plataforma	 YouTubers	 que	 abordam	 questões	 de	 interesse	 de	
grupos	historicamente	vulnerabilizados.	Essa	 janela	para	 conteúdos	que	normalmente	não	
prosperariam	 na	 mídia	 tradicional	 vem	 propiciando	 que	 temas	 de	 relacionados	 e/ou	
voltados	 a	 esses	 grupos	 aumentem	 seu	 alcance	 e	 visibilidade.	Mapeamos	 nesta	 pesquisa,	
apenas	no	Brasil,	 13	 canais	que	 tratam	gênero;	12	canais	que	 tratam	de	gênero	e	 raça	de	
maneira	interseccional;	4	canais	que	tratam	de	raça;	11	canais	que	tratam	de	sexualidade;	8	
canais	que	tratam	de	 identidade	de	gênero;	4	canais	que	tratam	de	deficiência;	e	9	canais	
que	tratam	de	gordofobia.	Juntos,	estes	canais	somam	19.686.050	inscritos,	mais	de	13	mil	
vídeos	que	totalizam	cerca	de	1.521.477.090	visualizações75.		

Portanto,	 é	 possível	 ver	 que	 a	 possibilidade	 de	 veicular	 novas	 vozes	 no	 YouTube	 tem	um	
impacto	grande	em	termos	de	difusão	deste	conteúdo.	E	a	própria	plataforma	se	empenhou	
para	lidar,	de	forma	dedicada,	com	essas	questões.	O	YouTube	 investiu	em	iniciativas	para	
incentivar	 a	 produção	 de	 conteúdo	 contra	 preconceito	 e	 discriminação76.	 Foram	 criados	
projetos	 como	 #MakeBlackHistory	 nos	 Estados	 Unidos.	 Já	 no	 Brasil,	 foram	 mobilizadas	
iniciativas	como	#CreatorsforChange77	e	#YouTubeNegro	sobre	raça,	o	Programa	Global	para	
Mulheres	 no	 YouTube	 Space78	e	 o	 projeto	 Embaixadoras	 da	Mudança	 sobre	 gênero,	 bem	
como	#ProudToBe	sobre	sexualidade.	Lembrando	que	esta	busca	ativa	por	apoiar	canais	de	
diversidade	é	parte	da	política	da	empresa,	já	que,	apesar	de	crescente	e	significativo,	este	
tipo	 de	 conteúdo	 ainda	 é	 uma	 pequena	 parcela	 perto	 do	 todo	 que	 é	 disponibilizado	 na	
plataforma.		

	
	
	

                                                
75	Informação	disponível	no	site	Social	Blade	e	última	contagem	realizada	em	19	de	julho	de	2019.	Disponível	

em:	<https://socialblade.com/>.	Acesso	em	19	jul.	2019.	
76	REIS,	 Solange.	 YouTube	 dá	 treinamento	 a	 quem	 quer	 fazer	 vídeos	 sobre	 causas	 sociais.	 Disponível	 em:	

<http://temas.folha.uol.com.br/influenciadores-digitais/a-sociedade/YouTube-da-treinamento-a-quem-
quer-fazer-videos-sobre-causas-sociais.shtml>.	Acesso	em:	04	jul.	2019.		

77 	Programa	 desenvolvido	 pelo	 YouTube,	 com	 iniciativa	 global,	 para	 destacar	 criadores	 de	 conteúdos	
“inspiradores	que	usam	a	plataforma	para	 iniciar	 conversas	produtivas	 sobre	 temas	delicados	e	 gerar	um	
impacto	positivo	 no	mundo”,	promovendo	 discussões	 sobre	 problemas	 sociais.	 Segundo	a	 plataforma,	 os	
embaixadores	e	membros	do	programa	recebem	mentoria	e	suporte	de	divulgação	para	o	desenvolvimento	
de	 projetos	 de	 impacto,	 como	 a	 criação	 de	 vídeos	 que	 abordam	diversos	 tópicos,	 como	 autoaceitação	 e	
bondade,	 até	 celebração	 de	 culturas	 e	 promoção	 de	 empatia.	 O	 Brasil	 tem	 dois	 representantes	 no	
programa,	o	Murilo	Araújo	do	canal	Muro	Pequeno	e	Nátaly	Neri,	do	canal	Afros	e	Afins.	Em	uma	entrevista	
sobre	 ter	 sido	escolhido	como	embaixador	Murilo	disse	que	“É	uma	 iniciativa	muito	 legal	do	 YouTube	de	
impulsionar	 a	 voz	 de	 criadores	 que	 nem	 sempre	 alcançam	 um	 espaço	 das	 formas	 convencionais,	 já	 que	
nosso	 conteúdo	 é	 mais	 polêmico,	 e	 investir	 nesses	 influenciadores	 que	 estão	 produzindo	 impactos	 e	

DUARTE,	Sofia.	Conheça	o	Creators	For	Change,	um	projeto	 incrível	do	YouTube.	mudanças	na	sociedade”.	
Disponível	em:	<https://todateen.com.br/creators-for-change-youtube/>.	Acesso	em:	10	set.	2019.	

78	O	 YouTube	Space	consiste	 em	um	espaço	para	gravação	e	pós-produção	de	vídeo,	 com	uma	consequente	
conteúdoprofissionalização	do	 	produzido.	 Segundo	a	plataforma,	o	YouTube	Space	 foi	pensado	como	um	

espaço	para	 reunir	pessoas	 criativas	e	possibilitar	que	 elas	aprendam,	 se	 conectem	e	 colaborem	entre	 si.	
Disponíveis	 em	 algumas	 cidades	 ao	 redor	 do	mundo,	 os	 YouTube	 Spaces	 têm	 recursos	 para	 produção	 e	

YOUTUBE	 Creators.	 YouTube	 Space.	 Disponível	 em:	oferecem	 eventos	 e	 workshops.	 Fonte:	
<https://www.YouTube.com/intl/pt-BR/space/>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	
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 4.2. Regulação e autorregulação do YouTube: Diretrizes da 
comunidade 

	
Como	 discutido	 anteriormente,	 a	 liberdade	 de	 expressão	 e	 de	 imprensa	 são	 direitos	
protegidos	pela	Constituição	Federal.	De	um	lado,	estes	direitos	contemplam	a	proteção	dos	
indivíduos	contra	o	Estado,	proibindo	a	censura	ou	qualquer	outra	 interferência	 injusta	ao	
seu	 direito	 de	 se	manifestar.	 Por	 outro	 lado,	 a	 liberdade	 de	 expressão	 na	 relação	 com	as	
políticas	 regulatórias	 das	 empresas	 responsáveis	 por	 realizar	 a	 comunicação	 social,	
ampliando	 ou	 reduzindo	 oportunidades.	 Tradicionalmente	 estas	 empresas	 eram	 jornais,	
televisão	 e	 rádios.	 Hoje	 isso	 inclui	 também	 plataformas	 online	 como	 por	 exemplo	 blogs,	
microblogs,	sites	de	compartilhamento	de	vídeos	e	também	redes	sociais.	

O	 Relatório	 do	 Conselho	 de	 Direitos	 Humanos	 da	 Assembleia	 Geral	 da	 ONU,	 chamado	
“Relatório	sobre	a	promoção	e	proteção	ao	direito	de	liberdade	de	opinião	e	expressão”79,	
aborda	estes	dois	aspectos	da	liberdade	de	expressão	e	propõe	um	enquadramento	jurídico	
para	 a	 moderação	 de	 conteúdo	 gerado	 pelo	 próprio	 usuário	 da	 Internet	 que	 coloca	 os	
direitos	 humanos	 no	 centro.	 O	 documento	 endereça	 a	 regulação	 estatal	 e	 das	 empresas	
quanto	 à	 manifestação	 na	 Internet	 e	 sugere	 que	 não	 sejam	 aprovadas	 regras	 muito	
genéricas	para	não	violar	o	direito	de	liberdade	de	expressão	das	pessoas	injustamente.	Essa	
preocupação	 abordada	 pelo	 relatório	 é	 que	 regras	 muito	 genéricas,	 que	 supostamente	
queiram	 combater	 o	 terrorismo,	 o	 discurso	 de	 ódio,	 assédios	 ou	 abusos,	 poderiam,	 na	
verdade,	 ter	 um	 efeito	 negativo	 sobre	 os	 discursos	 das	 minorias	 e	 reforçar	 o	 status	 dos	
grupos	dominantes.		

Apesar	de	suas	normas	não	serem	vinculantes,	a	sugestão	do	documento	é	que	as	empresas	
tenham	 regras	 claras,	 sejam	 transparentes	 com	 relação	 às	 suas	 condutas	 e	 reportem	
publicamente	 os	 casos	 de	 punição	 e	 remoção	 de	 conteúdo	 para	 que	 as	 pessoas	 possam	
compreender	quais	parâmetros	são	utilizados	na	prática	para	este	tipo	de	conduta.	Sugere-
se,	para	tanto,	que	as	empresas	adotem	o	Guia	de	Princípios	da	ONU	(Guiding	Principles	on	
Business	and	Human	Rights)	como	parâmetro	para	suas	regulações	e	políticas	de	controle	de	
conteúdo	gerado	pelo	próprio	usuário.	

Este	 guia	 também	 não	 é	 um	 documento	 vinculante,	mas	 sugere	 que	 as	 empresas	 devem	
respeitar	 direitos	 humanos	 e	 liberdades	 fundamentais	 e	 devem	 proporcionar	 remédios	
efetivos	nos	casos	em	que	esses	direitos	forem	violados80.	

Nesse	sentido,	o	“Relatório	sobre	a	promoção	e	proteção	ao	direito	de	liberdade	de	opinião	
e	 expressão”	 defende	 que	 as	 garantias	 de	 não	 discriminação	 devem	 ultrapassar	 uma	
abordagem	 meramente	 formal	 que	 trate	 todos	 como	 iguais,	 mas	 buscar	 ativamente	

                                                
79	Tradução	 livre	 de:	 “Report	 of	 the	 Special	 Rapporteur	 on	 the	 promotion	 and	 protection	 of	 the	 right	 to	

freedom	 of	 opinion	 and	 expression”.	 General	 Assembly	 –	 Human	 Rights	 Council:	 Thirty-eight	 session,	 18	
June	–	6	July	2018,	Agenda	item	3:	promotion	and	protection	of	all	human	rights,	civil,	political,	economic,	
social	and	rights,	including	the	right	to	development.		

80	ORGANIZAÇÃO	das	Nações	Unidas.	Guia	de	Princípios	para	Empresas	e	Direitos	Humanos.	 [United	Nations	
Human	Rights	Office	of	the	High	Comissioner.	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights].	Nova	York	e	
Genebra,	2011.	
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considerar	as	preocupações	das	comunidades	historicamente	vulneráveis	que	sofrem	maior	
risco	de	censura	e	discriminação.	

No	Brasil,	 o	 instrumento	que	 regula	o	ambiente	 digital	 é	o	Marco	Civil	da	 Internet	 (Lei	nº	
12.965,	de	23	de	abril	de	2014).	Porém,	esta	lei	trata	apenas	da	responsabilização	em	caso	
de	discursos	de	ódio.	No	art.	19,	ela	determina	que	

	

com	 o	 intuito	 de	 assegurar	 a	 liberdade	 de	 expressão	 e	 impedir	 a	 censura,	 o	
provedor	 de	 aplicações	 de	 Internet	 somente	 poderá	 ser	 responsabilizado	
civilmente	 por	 danos	 decorrentes	 de	 conteúdo	 gerado	 por	 terceiros	 se,	 após	
ordem	judicial	específica,	não	tomar	as	providências	para,	no	âmbito	e	nos	limites	
técnicos	 do	 seu	 serviço	 e	 dentro	 do	 prazo	 assinalado,	 tornar	 indisponível	 o	
conteúdo	 apontado	 como	 infringente,	 ressalvadas	 as	 disposições	 legais	 em	
contrário.	

	

	No	que	diz	respeito	ao	discurso	de	ódio,	o	§	3º	deste	mesmo	art.	19	aponta	que	as	causas	
que	 versem	 sobre	 ressarcimento	 por	 danos	 decorrentes	 de	 conteúdos	 disponibilizados	 na	
Internet	relacionados	à	honra,	à	reputação	ou	a	direitos	de	personalidade,	bem	como	sobre	
a	indisponibilização	desses	conteúdos	por	provedores	de	aplicações	de	Internet,	poderão	ser	
apresentadas	perante	os	juizados	especiais.	Nessas	situações,	segundo	seu	§	4º,	o	juiz	pode	
antecipar,	total	ou	parcialmente,	os	efeitos	da	tutela	pretendida	no	pedido	inicial,	existindo	
prova	 inequívoca	do	 fato	e	 considerado	o	 interesse	da	coletividade	na	disponibilização	do	
conteúdo	na	Internet,	desde	que	presentes	os	requisitos	de	verossimilhança	da	alegação	do	
autor	e	de	fundado	receio	de	dano	irreparável	ou	de	difícil	reparação.	Por	outro	lado,	o	art.	
20	assegura	que	o	usuário,	quando	diretamente	responsável	pelo	conteúdo	a	que	se	refere	o	
art.	 19,	 deve	 ser	 comunicado	 dos	 motivos	 da	 indisponibilização	 do	 conteúdo,	 com	
informações	 que	 permitam	 o	 contraditório	 e	 a	 ampla	 defesa	 em	 juízo,	 se	 for	 o	 caso.	
Portanto,	 esta	 é	 a	 regulação	 estatal	 brasileira	 quanto	 a	 conteúdos	 disponibilizados	 pelo	
usuário	na	Internet.	Ainda	assim,	a	disponibilização	de	vídeos	online	apresenta	uma	enorme	
gama	 de	 desafios	 para	 controlar	 eventuais	 conteúdos	 que	 violem	 as	 leis	 ou	 as	 regras	 da	
plataforma	como,	por	exemplo,	a	violação	de	direitos	autorais,	ou	a	mencionada	vedação	ao	
discurso	de	ódio,	sem	restringir	injustamente	a	liberdade	de	expressão	dos	usuários.			

Liguori	Filho	e	Farias	utilizam	a	classificação	de	Lessig	(2006)	para	trabalhar	a	regulação	do	
YouTube.	Ela	seria	dividida	em:	(i)	mercado;	 (ii)	normas	sociais;	 (iii)	normas	 jurídicas;	e	 (iv)	
arquitetura/estrutura	 do	 próprio	 objeto.	 Para	 eles,	 o	 YouTube	 incorporou	 em	 sua	
arquitetura	 os	 outros	 três	 fatores	 (mercado,	 normas	 sociais	 e	 normas	 jurídicas),	 de	modo	
que	 entenderam	 não	 ser	 necessário	 analisar	 isoladamente	 sua	 arquitetura.	 Quanto	 ao	
mercado,	os	autores	afirmam	que	o	YouTube	atua	 impondo	condições	para	que	os	vídeos	
sejam	remunerados,	conforme	trabalhado	a	adiante	nesta	pesquisa,	além	de	ter	estruturado	
um	algoritmo	que	recomenda	vídeos	para	os	usuários.	Quanto	às	normas	sociais,	explicam	
também	que	a	plataforma	tem	diretrizes	da	comunidade,	muitas	vezes	não	estruturadas	ou	
totalmente	 informais,	 mas	 em	 geral	 conhecidas	 pelos	 usuários,	 além	 de	 contar	 com	 a	
própria	 comunidade	 para	 denunciar	 os	 conteúdos	 que	 estejam	 em	 desacordo	 com	 essas	
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regras.	Por	fim,	deve	ser	mencionada	a	criação	do	Content	ID	de	modo	a	controlar	eventuais	
violações	à	legislação	de	direitos	autorais81.		

Para	 essas	 normas	 sociais,	 o	 site	 do	 YouTube	 apresenta	 as	 diretrizes	 da	 comunidade	 e	
disponibiliza	 um	 vídeo	 de	 como	 são	 feitas	 as	 denúncias	 quanto	 ao	 conteúdo	 e	 como	 o	
conteúdo	 ou	 a	 própria	 página	 podem	 ser	 removidos82.	 As	 situações	 apresentadas	 como	
passíveis	de	denúncia	se	referem	a	violação	de	regras	da	política	do	YouTube	ou	de	leis.	No	
primeiro	 caso,	estão	 inclusas	 situações	de	bullying,	discurso	de	ódio,	violência	explícita	ou	
conteúdo	de	sexo	explícito.	O	YouTube	analisa	caso	a	caso	e,	se	confirmada	a	violação,	há	
punições	 como	 suspensão	 ou	 exclusão	 da	 conta.	 Quanto	 a	 violações	 legais,	 a	 plataforma	
entra	 em	 contato	 diretamente	 com	 o	 usuário	 que	 fez	 o	 upload	 do	 conteúdo	 que,	 após	
comunicação,	comumente	altera	ou	remove	o	conteúdo	por	conta	própria.	Quando	não	há	
remoção	 do	 conteúdo	 pelo	 próprio	 usuário,	 a	 plataforma	 pede	 para	 o	 denunciante	
especificar	 (i)	qual	é	o	conteúdo;	 (ii)	a	lei	que	está	sendo	violada	e;	 (ii)	porque	você	tem	o	
direito	de	 pedir	 a	 remoção	 do	 conteúdo.	Assim,	 a	empresa	 afirma	 responder	 aos	pedidos	
analisando	 caso	 a	 caso	 e	 assegura,	 segundo	 eles	 próprios,	 seu	 comprometimento	 com	 a	
liberdade	de	expressão	dos	usuários83.		

O	YouTube	estabelece	um	conjunto	de	 sanções	aos	usuários	que	violarem	as	Diretrizes	da	
Comunidade	em	um	sistema	de	três	avisos.	A	partir	do	primeiro,	o	usuário	perde	algumas	
funcionalidades	 da	 plataforma;	 após	 o	 segundo,	avisa	 em	menos	 de	 três	meses	 o	 usuário	
deixa	de	poder	disponibilizar	vídeos	por	duas	semanas	e,	após	o	terceiro	contato,	a	conta	é	
terminada84.	

Como	mencionado	anteriormente,	outra	possibilidade	é	que	o	próprio	usuário	denuncie	o	
vídeo	 por	 meio	 de	 um	 sistema	 denominado	 flagging,	 que	 marca	 aquele	 conteúdo	 como	
inapropriado	e,	posteriormente,	a	denúncia	é	analisada.	Nas	políticas	de	uso	da	plataforma,	
o	YouTube	se	outorga	total	discricionariedade	para	remoção	ou	não	do	conteúdo85.	Porém,	
para	 evitar	 que	 remoções	 por	 mera	 oposição	 ao	 conteúdo,	 vídeos	 continuam	 no	 ar	
independentemente	da	quantidade	de	denúncias	que	 receba	caso	não	viole	nenhuma	das	
regras	da	comunidade	ou	lei	vigente.		

Com	 relação	 ao	 Content	 ID,	 que	 consiste	 em	 um	 mecanismo	 disponibilizado	 para	 os	
proprietários	de	direitos	 autorais	 para	 identificar	e	gerenciar	 seus	 conteúdos	no	YouTube,	
eles	enviam	arquivos	à	plataforma	que	passam	a	fazer	parte	de	um	banco	de	dados	a	partir	
do	qual	os	vídeos	enviados	ao	YouTube	são	verificados.	Caso	o	conteúdo	corresponda	a	uma	
obra	 do	 banco	 de	 dados,	 o	 proprietário	 do	 direito	 autoral	 decide	 o	 que	 acontece	 com	 o	

                                                
81	LIGUORI	 FILHO,	Carlos	Augusto;	 FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	 conteúdo	no	

YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019.	

82	YOUTUBE.	Políticas	e	segurança.	Disponível	em	<https://www.YouTube.com/intl/pt-
BR/yt/about/policies/#community-guidelines>.	Acesso	em:	19	jul.	2019.	

83	Ibidem.		
84	LIGUORI	 FILHO,	Carlos	Augusto;	 FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	 conteúdo	no	

YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019.	

85	YOUTUBE.	Políticas	e	segurança.	Disponível	em	<https://www.YouTube.com/intl/pt-
BR/yt/about/policies/#community-guidelines>.	Acesso	em:	19	jul.	2019.	
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vídeo,	que	recebe	uma	reivindicação	de	Content	ID.	Um	exemplo	destas	situações	seria	um	
usuário	que	porventura	 faça	o	upload	 de	um	vídeo	que	contenha	uma	música	de	 fundo	e	
que,	 portanto,	 esteja	 violando	 direito	 autoral	 do	 músico	 em	 questão.	 A	 regulação	 da	
plataforma	 para	 tratar	 destas	 questões	 está	 baseada	 da	 legislação	 de	 direitos	 autorais	
estadunidense86.	

Como	são	inúmeros	os	vídeos	disponibilizados	a	todo	momento,	o	YouTube	construiu	robôs	
que	varrem	todo	o	conteúdo	da	plataforma	em	busca	daqueles	que	eventualmente	violem	
direitos	autorais	e	estes	são	removidos.	A	ferramenta	Content	ID	permite	encontrar	vídeos	
que	eventualmente	violem	direitos	autorais	na	forma	de	áudio	(Audio	ID)	e	vídeo	(Video	ID).	
Uma	vez	detectado	o	vídeo,	a	empresa	detentora	dos	direitos	autorais	pode	escolher	entre	
bloqueá-lo,	promovê-lo	ou	vincular	propaganda	para	gerar	 receita	que	 será	compartilhada	
com	o	YouTube87.		

Para	 o	 Content	 ID	 identificar	 o	 conteúdo	 violador	 dos	 direitos	 autorais,	 o	 detentor	 dos	
direitos	 fornece	 ao	 YouTube	 uma	 base	 de	 dados	 com	 o	 conjunto	 de	 suas	 obras,	
possibilitando	que	o	sistema	identifique	reproduções	totais	ou	parciais	da	obra88.	“Em	2016,	
98%	das	questões	envolvendo	direito	autoral	foram	resolvidas	via	Content	ID,	e	90%	destas	
situações	resultaram	não	na	remoção	do	vídeo,	mas	em	sua	monetização	via	propaganda”89.	

Dessa	 forma,	 o	 YouTube	 cuida	 para	 que	 vídeos	 que	 descumpram	 os	 termos	 de	 uso	 da	
plataforma	e	que	violem	leis	sejam	removidos.	Por	outro	lado,	existe	uma	linha	de	discussão	
relevante	 para	 esta	 pesquisa	 que	 trata	 como	 esta	 prática	 automática	 do	 Content	 ID	 e	 a	
buscar	 por	 conteúdos	 que	 violem	 as	 políticas	 da	 plataforma	 poderiam	 ser	 prejudiciais	 a	
discursos	 dissonantes.	 Por	 exemplo,	 canais	 que	 tratem	 de	 sexualidade	 ou	 identidade	 de	
gênero	 que	 fazem	mencionam	 as	 palavras	 sexo,	 sexualidade,	 entre	 outras,	 poderiam	 ser	
reconhecidas	 automaticamente	 como	 contendo	 conteúdo	 pornográfico 90 91 .	 Por	 isso,	
discute-se	que	é	preciso	que	 a	plataforma	 crie	mecanismos	de	 identificação	 destes	 canais	
                                                
86	LIGUORI	 FILHO,	Carlos	Augusto;	 FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	 conteúdo	no	

YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019.	

87	KIM,	 Jin.	 The	 institutionalization	 of	 YouTube:	 From	 user-generated	 content	 to	 professionally	 generated	
content.	Midia,	Culture	&	Society,	Albany,	USA,	Vol.	34	(I),	2012,	p.	53-64.	

88	LIGUORI	 FILHO,	Carlos	Augusto;	 FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	 conteúdo	no	
YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019.	

89	Ibidem,	p.	15.	
90	Segundo	 as	 políticas	 do	 AdSense,	 os	 anúncios	 não	 podem	 ser	 exibidos	 em	 locais	 com	 conteúdo	 adultos,	

como	sexo,	 violência,	e	as	páginas	não	podem	 incluir	 conteúdo	pornográfico,	discriminatório	ou	obsceno,	
dentre	outras	restrições.	Nas	políticas	do	YouTube	também	consta	a	proibição	à	nudez	ou	conteúdo	sexual,	
como	pornografia	ou	conteúdo	fetichista,	que	podem	ser	removidos	ou	conter	restrição	de	idade.	AJUDA	do	
YouTube.	 Políticas	 de	 nudez	 e	 conteúdo	 sexual.	 Disponível	 em:	
<https://support.google.com/YouTube/answer/2802002?hl=pt-BR>.	 Acesso	 em:	 11	 set.	 2019.	 AJUDA	 do	
YouTube.	Políticas	diversas.	Disponível	 em:	<https://support.google.com/YouTube/answer/2801981?hl=pt-
BR>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	

91	Os	canais	que	tratam	de	temas	de	identidade	de	gênero	e	sexualidade,	abordam	esses	temas	de	maneira	a	
se	 representar	 e	 não	 para	 divulgar	 qualquer	 tipo	 de	 conteúdo	 vulgar	 ou	 pornográfico.	 Nos	 EUA,	 por	
exemplo,	 um	 grupo	 de	 produtores	 de	 conteúdo	 LGBTQI+	 chegou	 a	 processar	 o	 YouTube	 alegando	
discriminação	 por	 perda	 de	 monetização	 e	 por	 políticas	 de	 conteúdo	 que	 tem	 dificultado	 o	 acesso	 de	
pessoas	LGBTs	à	plataforma.	
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para,	com	isso,	permitir	que	seus	discursos	e	informações	possam	ser	veiculados.	Na	prática,	
como	veremos	na	descrição	e	discussão	dos	casos,	os	próprios	YouTubers	criam	maneiras	de	
driblar	esta	regra	para	conseguirem	falar	de	sexualidade,	o	que	não	é	o	 ideal	para	eles	ou	
para	a	plataforma.		

	
 4.3. Quem decide o que veremos? As recomendações da 

plataforma e o papel do algoritmo 
	
O	YouTube	é	uma	empresa	e,	como	tal,	estabelece	estratégias	de	negócios	para	continuar	a	
ser	rentável	e	lucrativa,	uma	vez	que	disponibiliza	todo	o	conteúdo	de	vídeos	de	usuários	da	
plataforma	 de	 maneira	 gratuita.	 Assim,	 adota	 diversas	 estratégias	 para	 permanecer	 no	
interesse	dos	usuários	e	também	das	empresas	anunciantes.	

Do	ponto	de	vista	do	usuário,	a	busca	do	YouTube	tem	a	finalidade	de	 fornecer	 conteúdo	
relevante	de	acordo	com	o	perfil,	preferências	e	hábitos	dos	usuários	e,	para	isso	utiliza,	um	
algoritmo	que	personaliza	os	resultados	com	aquilo	que	o	usuário	mais	consome	na	Internet.	
O	algoritmo	de	busca	do	YouTube	não	é	público,	até	mesmo	por	questões	 concorrenciais.	
Isso	 torna	 praticamente	 impossível	 conhecer	 exatamente	 quais	 são	 os	 critérios	 para	 as	
recomendações92.	 No	 entanto,	 o	 que	 se	 sabe	 é	 que	 ele	 está	 baseado	 em	 “(1)	 análise	 da	
atividade	pessoal	do	usuário	no	site;	(2)	análise	de	dados	dos	vídeos	assistidos	pelo	usuário;	
(3)	geração	e	ordenação	da	 lista	de	recomendações;	e	 (4)	avaliação	do	 sucesso	do	próprio	
algoritmo”93.		

Em	algumas	situações,	esse	sigilo	configura	obstáculos	pois	pode	dificultar	a	compreensão,	
por	parte	dos	produtores	de	conteúdo,	sobre	como	poderiam	aumentar	a	difusão	de	seus	
vídeos.		

A	fim	de	melhorar	suas	análises	para	os	anunciantes,	o	YouTube	rotineiramente	muda	seus	
algoritmos,	 o	 que	 resultou	 no	 misterioso	 -	 misterioso,	 isto	 é,	 criador	 que	 depende	 da	
constante	 conexão	 com	seus	 espectadores	 -	o	 desaparecimento	de	milhões	 de	 assinantes	
durante	a	noite	por	alguns	criadores9495.	

	

                                                
92	Esta	informação	é	bastante	relevante	para	os	produtores	de	conteúdo,	já	que	uma	vez	conhecendo	as	regras	

de	decisão	do	algoritmo	teriam	mais	facilidade	em	promover	acesso	a	seus	vídeos.		
93	LIGUORI	 FILHO,	Carlos	Augusto;	 FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	 conteúdo	no	

YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019,	p.	10.	

94 	Texto	 original:	 “in	 order	 to	 improve	 their	 analytics	 for	 advertisers,	 YouTube	 routinely	 changes	 their	
algorithms,	 which	 has	 resulted	 in	 the	 mysterious	 –	 mysterious,	 that	 is,	 to	 creator	 who	 depend	 on	 the	
constant	 connectedness	 to	 their	 viewers	 –	 disappearance	 of	 millions	 of	 subscribers	 overnight	 for	 some	
creators”.	CUNNINGHAM,	Stuart	et	al.	YouTube,	multichannel	networks	and	the	accelerated	evolution	of	the	
new	 screen	 ecology.	The	 International	 Journal	 of	 Research	 into	New	Media	 Technologies	 2016,	 Australia,	
Vol.	22(4),	p.	6,	tradução	livre.	

95	Esta	informação	é	bastante	relevante	para	os	produtores	de	conteúdo,	já	que	uma	vez	conhecendo	as	regras	
de	decisão	do	algoritmo	teriam	mais	facilidade	em	promover	acesso	a	seus	vídeos.		
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O	 vídeo	 ser	 ou	 não	 oferecido	 pelo	 YouTube	 para	 outros	 usuários	 fora	 de	 sua	 rede	 de	
contatos	 tem	 bastante	 impacto	 no	 aumento	 do	 número	 de	 visualizações,	 no	 alcance	 da	
discussão	e,	até	mesmo,	na	monetização	de	cada	produção.	Segundo	Chau,	a	base	de	dados	
leva	 em	 conta	 o	 número	 de	 visualizações	 e	 sua	 consistência	 durante	 um	 tempo	 para	
oferecer	aquele	vídeo	a	outros	usuários96.	

Ainda	segundo	Chau,	o	YouTube	favorece	a	conexão	entre	pessoas	do	mesmo	grupo	porque	
permite	 trocas	 mais	 frequentes,	 conexão,	 colaboração,	 criatividade	 com	 baixo	 custo	
humano,	técnico	e	financeiro97.	Por	outro	lado,	pessoas	não	pertencentes	a	tais	os	grupos,	
mas	que	porventura	tenham	interesse	em	conhecer	mais	sobre	aquelas	questões,	acabam	se	
engajando	 também	e	 colaborando	 para	 o	 sentimento	 de	 comunidade,	 ainda	 que	 exista	 o	
perigo	 de	 que	 os	 usuários	 caiam	 em	 “bolhas	 discursivas”	 produzidas	 por	 algoritmos	 de	
busca.	 A	 relevância	 do	 conteúdo	 selecionado	 por	 algoritmos	 está	 associada	 ao	
comportamento	do	usuário	individualmente	e	ao	seu	próprio	perfil	de	busca	na	Internet.	Os	
robôs	coletam	os	dados	de	navegação	de	cada	usuário	e	utilizam	o	algoritmo	para	retornar	
conteúdos	 que	 tenham	 afinidade	 com	 aquilo	 que	 o	 usuário	 costuma	 consumir.	 Isso,	
portanto,	muitas	 vezes	 faz	 com	que	 aquele	 usuário	 permaneça	 cada	 vez	mais	 no	mesmo	
universo	discursivo,	dificultando	a	circulação	para	pessoas	com	perfil	diferentes98.		

Para	furar	estas	possíveis	bolhas,	os	próprios	YouTubers	solicitam	em	algumas	ocasiões	que	
os	usuários	compartilhem	determinados	conteúdos	com	pessoas	de	fora	daquele	universo.	
Um	exemplo	disso	 foi	o	vídeo	postado	no	canal	Afros	e	Afins	 sobre	as	eleições,	no	qual	a	
YouTuber	 Nataly	 Neri99	pede	 que	 seus	 seguidores	 compartilhem	 aquele	 vídeo	 com	 pelo	
menos	duas	pessoas	que	estivessem	em	dúvida	sobre	sua	escolha	política.	Olhando	para	os	
indicadores,	a	 iniciativa	parece	 ter	gerado	 um	efeito	 positivo,	 já	que	o	vídeo	alcançou	um	
total	de	260.400	pessoas	e	foi	o	12º	vídeo	mais	assistido	do	canal.	Outra	estratégia	bastante	
comum	no	YouTube	é	criar	discussões	ou	polêmicas	com	participantes	de	outros	canais	para	
atingir	 as	 audiências	 de	 ambos,	 ou	 ainda	 convidar	 outros	 YouTubers	 para	 participar	 do	
conteúdo	de	seu	canal.	

É	 interessante	 observar	 que	 os	 próprios	 YouTubers	 discutem	 em	 seus	 vídeos	 o	
funcionamento	 da	 plataforma.	 Um	 vídeo	 publicado	 pelo	 canal	Above	 the	 Noise	 explica	 o	
funcionamento	dos	algoritmos	do	YouTube	e	como	ele	 sugere	novos	vídeos100.	 Segundo	o	
vídeo,	os	algoritmos	são	uma	série	de	instruções	lógicas	criadas	por	pessoas	e	que	também	
aprendem	automaticamente	 a	 partir	 do	comportamento	 das	 pessoas	 no	 uso	 da	 rede.	 Por	
isso,	 os	 algoritmos	 acabam	 muitas	 vezes	 por	 reproduzir	 as	 discriminações	 que	 já	 estão	
imbricadas	 na	 sociedade	 e	 no	 comportamento	 das	 pessoas,	 tornando-se	 também	
discriminatórios101.	 O	 vídeo	 também	 explica	 que,	 para	 entregar	 vídeos	 relevantes	 para	 o	
                                                
96	CHAU,	Clement.	YouTube	as	a	participatory	culture.	New	Directions	for	Youth	Development,	no.	128,	in	Wiley	

Online	Library,	2010.	
97	Ibidem.	
98	LEMOS	e	KONOPACKI,	in	MIRAGLIA	et	al.	Desafios	à	liberdade	de	expressão	no	século	21.	Artigo	19,	2017.	
99	YOUTUBE,	Afros	e	Afins	por	Nataly	Nery.	#ELENÃO	DIDATICAMENTE.	Disponível	em:	

<https://www.YouTube.com/watch?v=OMCezSaaV5c>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	
100	ABOVE	The	Noise.	YouTube	Algorithms:	How	to	Avoid	the	Rabbit	Hole.	Disponível	em:	

<https://www.YouTube.com/watch?v=CuFKYSSZtpo&t=4s>.	Acesso	em:	11	set.	2019.		
101	CALDAS,	 Cadu.	 "Os	 algoritmos	 podem	 ser	 discriminatórios",	 diz	 professora	 da	Universidade	 de	Nova	 York	

sobre	 tecnologia	 e	 serviço	 público.	 Disponível	 em:	 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/tulio-
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usuário,	 o	 algoritmo	 também	 avalia	 a	 qualidade	 do	 vídeo	 a	 partir	 do	 número	 de	
visualizações,	 curtidas,	 comentários	 e	 compartilhamentos,	 o	 que	 pode	 acabar	 por	 tornar	
YouTubers	populares	cada	vez	mais	populares	e	inibir	o	crescimento	de	canais	menores	ou	
com	conteúdos	contra	majoritários.		

Recentemente,	em	países	de	língua	inglesa,	o	YouTube	alterou	seu	algoritmo	para	permitir	
maior	autonomia	aos	usuários.	Na	página	inicial	da	plataforma	e	ao	abrir	os	vídeos,	o	usuário	
pode	 selecionar	 os	 assuntos	 de	 seu	 interesse.	 O	 YouTube	 também	 busca	 dar	 mais	
transparências	na	indicação	de	conteúdo,	mencionando	porque	aquele	vídeo	foi	sugerido	ao	
usuário,	 que	 pode,	 inclusive,	 remover	 determinado	 tipo	 de	 sugestão	 de	 sua	 lista102.	 A	
plataforma	 também	 anunciou	 recentemente	 que	 irá	 remover	 conteúdos	 falsos	 ou	
discriminatórios	 e	 reforçar	 as	 punições	 contra	 canais	 que	 repetidamente	 veicularem	
conteúdos	deste	tipo103.		

	
 4.4. Profissionalização, monetização e publicidade no 

YouTube 
	

Muitas	 são	 as	 discussões	 em	 torno	 da	 profissionalização	 dos	 YouTubers.	 A	 crescente	
influência	 destes	 atores	 na	 sociedade,	 o	 aumento	 da	 qualidade	 dos	 vídeos,	 a	 criação	 de	
empresas	de	marketing,	assessoria	de	imprensa,	entre	outras,	especializadas	na	atuação	de	
pessoas	nessa	atividade,	inclusive	como	fonte	de	renda,	vem	mobilizando	outras	discussões.		

O	modelo	de	negócio	do	YouTube	possibilita	que	anunciantes	coloquem	vídeos	e	banners	na	
plataforma.	O	YouTube	então	optou	por	um	contrato	de	parceria,	no	qual	divide	os	 lucros	
advindos	 de	 publicidade	 com	 o	 produtor	 de	 conteúdo,	 que	 é	 o	 detentor	 dos	 direitos	
autorais.	 Segundo	Cunningham,	 esta	estratégia	 se	mostrou	 eficiente	 já	que,	 em	8	 anos,	 o	
YouTube	conseguiu	mais	um	1	milhão	de	parceiros104.	

Trata-se	do	YouTube	Partners	Program105	que	é	um	programa	de	parceria	do	YouTube	que	
permite	 que	 os	 produtores	 de	 conteúdo	 recebam	 uma	 remuneração	 pela	 publicidade	

                                                                                                                                                   
milman/noticia/2018/07/os-algoritmos-podem-ser-discriminatorios-diz-professora-da-universidade-de-
nova-york-sobre-tecnologia-e-servico-publico-cjj3gvv800l6o01qo7r3rp682.html>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	

102	PEDERNEIRAS,	 Gabriela.	 YouTube	 muda	 algoritmos	 de	 sugestão	 para	 dar	 mais	 autonomia	 ao	 usuário.	
Disponível	 em:	 <https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/143063-youtube-muda-algoritmos-sugestao-
dar-autonomia-usuario.htm>.	Acesso	em:	20	set.	2019.	

103	YOUTUBE	Team.	Our	ongoing	work	to	tackle	hate.	Disponível	em:	
<https://youtube.googleblog.com/2019/06/our-ongoing-work-to-tackle-hate.html?m=1>.	Acesso	em:	20	
set.	2019.	

104	CUNNINGHAM,	 Stuart	 et	 al.	 YouTube,	 multichannel	 networks	 and	 the	 accelerated	 evolution	 of	 the	 new	
screen	 ecology.	 The	 International	 Journal	 of	 Research	 into	 New	Media	 Technologies	 2016,	 Australia,	 Vol.	
22(4),	p.	376-391.	

105	O	programa	de	parcerias	do	YouTube	é	oferecido	para	canais	com	mais	de	mil	inscritos	e	com	mais	de	4	mil	
horas	 de	 exibição	 nos	 últimos	 12	 meses,	 fornecendo	 aos	 criadores	 acesso	 mais	 amplo	 aos	 recursos	 e	
funcionalidade	 da	 plataforma.	 O	 programa	 também	 exige	 que	 sejam	 respeitadas	 as	 diretrizes	 da	
comunidade,	 os	 termos	 de	 serviço	 e	 as	 políticas	 do	 programa	 Google	 AdSense,	 além	 das	 diretrizes	 de	

	AJUDA	do	YouTube.	Programa	de	Parcerias	do	YouTube:	visão	geral,	conteúdo	adequado	para	publicidade.
lista	 de	 verificação	 para	 inscrições	 e	 perguntas	 frequentes.	 Disponível	 em:	
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colocada	em	seus	vídeos,	proporcional	ao	número	de	visualizações	do	vídeo.	Para	entrar	no	
programa,	o	 canal	deve	ter	mais	de	4	mil	 visualizações	nos	últimos	12	meses	e	possuir	ao	
menos	1.000	 inscritos106.	Para	participar	do	programa,	o	produtor	deve	aderir	 ao	AdSense	
que	 impõe	algumas	 limitações	de	conteúdo107:	 (i)	nudez	ou	conteúdo	sexual;	 (ii)	conteúdo	
prejudicial	 ou	 perigoso;	 (iii)	 conteúdo	 de	 incitação	 ao	 ódio;	 (iv)	 conteúdo	 explícito	 ou	
violento;	 (v)	 assédio	 e	 bullying	 virtual;	 (vi)	 ameaças;	 (vii)	 spam,	 metadados	 enganosos	 e	
golpes;	 (viii)	 direitos	 autorais;	 (ix)	 conteúdos	 que	 violem	 a	 privacidade;	 (x)	 falsificação	 de	
identidade;	 (xi)	 segurança	 infantil;	 e	 (xii)	 outras	 políticas108.	Muitos	 destes	 conteúdos	 são	
difíceis	de	determinar,	mas	ao	contratar	o	Programa	de	Parceria	do	YouTube	 (AdSense),	 a	
plataforma	 se	 outorga	 o	 direito	 de	 desativar	 a	 exibição	 de	 anúncios	 no	 seu	 conteúdo;	
desativar	 sua	 conta	 do	 Google	 AdSense;	 suspender	 sua	 participação	 no	 Programa	 de	
Parcerias	do	YouTube;	suspender	ou	até	mesmo	encerrar	seu	canal	do	YouTube109.	Contudo,	
a	avaliação	do	conteúdo	é	feita	de	maneira	automática	por	robôs	do	Content	ID,	conforme	
explicado	 no	 item	 anterior.	 Por	 isso,	 muitas	 críticas	 vêm	 sendo	 feitas	 à	 plataforma	 por	
automaticamente	 retirar	 o	 conteúdo	 de	 canais	 que	 tratem	 de	 diversidade,	 devido	 aos	
termos	que	utilizam	em	seus	vídeos.	Recentemente,	 inclusive,	um	grupo	de	produtores	de	
canais	LGBTQI+	nos	Estados	Unidos	processou	o	Youtube	sob	alegação	de	que	a	plataforma	
estava	discriminando	seu	conteúdo	removendo	frequentemente	a	sua	remuneração110.	

O	AdSense	 é	 um	programa	do	Google	 que	monetiza	 os	 criadores	 de	 conteúdo	online	 por	
meio	da	exibição	de	anúncios	em	seus	websites.	O	programa	analisa	o	conteúdo	da	página	e	
os	visitantes,	de	forma	a	oferecer	anúncios	compatíveis	com	o	público	e	a	temática.	O	valor	
auferido	 é	 variável	 e	pago	pelo	Google	 de	acordo	com	as	 impressões	de	 anúncios	 ou	nos	
cliques	 de	 usuários.	 Para	 participar	 do	 programa,	 é	 requisito	 que	 os	 editores	 estejam	 em	
conformidade	 com	 as	 políticas	 do	 programa	 e,	 em	 caso	 de	 desobediência,	 a	 conta	 na	
ferramenta	pode	ser	desativada111.	

O	 programa	 é	 uma	 das	 maneiras	 de	 se	 ganhar	 dinheiro	 no	 YouTube,	 de	 modo	 que	 os	
YouTubers	são	remunerados	pela	veiculação	desses	anúncios	gráficos,	de	sobreposição	e	em	
vídeo.	 Outras	 possibilidades	 são:	 (i)	 clube	 dos	 canais,	 nos	 quais	 os	 membros	 fazem	
pagamentos	mensais	em	troca	de	benefícios,	(ii)	estante	de	produtos,	por	meio	da	venda	de	
produtos	oficias	do	canal,	 (iii)	super	 chat,	no	qual	os	 fãs	pagam	para	que	 suas	mensagens	

                                                                                                                                                   
<https://support.google.com/YouTube/answer/72851>.	 Acesso	 em:	 11	 set.	 2019. AJUDA	 do	 YouTube.		
Políticas	 de	 geração	 de	 receita	 do	 YouTube.	 Disponível	 em:	
<https://support.google.com/YouTube/answer/1311392>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	

106	YOUTUBE.	Termos	de	Serviço.	Disponível	em:	<https://www.YouTube.com/static?template=terms>.	Acesso	
em:	03	jul.	2019.	

107	YOUTUBE.	Políticas	 e	 segurança.	 Disponível	 em:	 <https://www.YouTube.com/about/policies/#community-
guidelines>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	

108	YOUTUBE.	Políticas	e	segurança.	Disponível	em	<https://www.YouTube.com/intl/pt-
BR/yt/about/policies/#community-guidelines>.	Acesso	em:	19	jul.	2019.	

109	AJUDA	do	YouTube.	Políticas	do	Programa	de	Parcerias	do	YouTube.	Disponível	em:	
<https://support.google.com/YouTube/answer/1311392?hl=pt-BR>.	Acesso	em:	03	jul.	2019.	

110	ROSA,	 Natalie.	 Criadores	 LGBTQ	 estão	 processando	 YouTube	 por	 discriminação	 contra	 a	 comunidade.	
Disponível	 em:	 <https://canaltech.com.br/internet/criadores-lgbtq-estao-processando-youtube-por-
discriminacao-contra-a-comunidade-146763/>.	Acesso	em:	20	set.	2019.	

111	AJUDA	do	AdSense.	Como	funciona	o	Google	AdSense.	Disponível	em:	
<https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=pt-BR>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	
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apareçam	em	destaque	no	bate-papo,	e	(iv)	receita	do	YouTube	Premium,	que	é	a	conversão	
de	uma	parte	da	taxa	de	assinatura	dos	usuários	premium	quando	eles	assistem	o	conteúdo	
do	canal.	

No	início,	as	propagandas	em	vídeo	eram	apresentadas	apenas	antes	do	vídeo	que	o	usuário	
iria	assistir,	possibilitando	pular	o	anúncio	após	alguns	segundos.	Porém,	no	modelo	atual,	
há	propagandas	que	interrompem	os	vídeos	que	o	usuário	está	assistindo.		

Os	 produtores	 de	 conteúdo	 tentam	 estabelecer	 uma	 significativa	 base	 de	
inscritos/assinantes	 em	 seus	 canais	 para	 chamar	 a	 atenção	 e	 obter	 patrocinadores,	
anunciantes,	atraindo	também	a	atenção	das	mídias	tradicionais112.	Quanto	maior	o	número	
de	visualizações	do	vídeo,	maiores	são	as	chances	de	o	produtor	do	conteúdo	obter	lucros	a	
partir	 da	 ferramenta	 de	monetização	 já	 que	 as	marcas	 buscam	ali	um	perfil	 específico	 de	
público-alvo.		

Outra	forma	de	se	obter	receita	do	YouTube	é	promovendo	leilão	digital	de	palavras-chave,	
em	um	modelo	idêntico	ao	Google	AdWords.	Significa	que	o	produtor	paga	o	valor	que	achar	
conveniente	para	que	seu	vídeo	apareça	em	posição	de	destaque	caso	o	usuário	busque	pela	
palavra-chave	 que	 ele	 selecionou.	 Quanto	 maior	 o	 pagamento	 feito	 pelo	 produtor,	 mais	
destaque	 seu	 vídeo	 terá	 uma	 vez	 digitada	 aquela	 palavra	 pelo	 usuário113.	 Seguindo	 a	
dinâmica	 mencionada	 anteriormente,	 com	 o	 aumento	 da	 visibilidade	 do	 produtor	 de	
conteúdo,	 ele	 acaba	 por	 conseguir	 maior	 influência	 e,	 portanto,	 novas	 estratégias	 para	
remunerar	a	sua	produção.		

Como	decorrência,	 todas	 estas	 alterações	 na	 arquitetura	 do	 YouTube	 tiveram	 impacto	 no	
mercado	 e	 fizeram	 surgir	 algumas	empresas	 especializadas	 em	assessorar	YouTubers	 para	
que	obtenham	mais	visualizações	e,	consequentemente,	mais	financiamento114.		

A	inserção	desse	tema	na	agenda	de	discussão	legislativa	chama	atenção	para	o	seu	alcance	
e	relevância	na	conjuntura	atual.	Em	31/10/2018,	foi	apresentado	o	Projeto	de	Lei	Nº	10938	
de	2018	que	propõe	a	 regulamentação	da	 atividade	de	 YouTuber	no	Brasil.	 De	autoria	do	
deputado	federal	Eduardo	da	Fonte	(PP-PE),	o	texto	versa	sobre	direitos	e	deveres	atrelados	
a	essa	nova	forma	de	ocupação	econômica	(e.g.	carga	de	horária	máxima,	não	participar	de	
trabalho	que	ponha	em	risco	sua	integridade	física,	conhecimento	e	cumprimento	do	Código	
de	Ética	dos	Jornalistas,	etc.).	

O	interessante	é	notar	que	o	projeto	de	lei	define	YouTuber	como	“obreiro	que	cria	vídeos	e	
os	 divulga	 na	 plataforma	 social	 do	 YouTube	 com	 amplo	 alcance	 de	 seguidores	 e	 afins”,	
vinculando	 a	 profissão	 ao	 número	 de	 seguidores	 e	 não	 fazendo	menção	 a	 produtores	 de	
conteúdo	para	outras	plataformas.	
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screen	 ecology.	 The	 International	 Journal	 of	 Research	 into	 New	Media	 Technologies	 2016,	 Australia,	 Vol.	
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Ainda	assim,	apesar	da	popularidade	e	do	alto	número	de	acessos	no	Brasil,	argumenta-se	
que	 ainda	 é	 difícil	 sobreviver	 com	a	 remuneração	 proporcionada	 apenas	 pela	 plataforma.	
Segundo	a	Social	Blade,	o	YouTuber	mais	assistido	do	país,	Whindersson	Nunes,	ganha	cerca	
de	US$	450	mil	por	mês.	A	média	de	ganho	dos	outros	usuários,	entretanto,	fica	na	casa	dos	
US$	 200	mensais,	 o	 que	 equivale	 a	mais	 ou	menos	 R$	 795,	 valor	 que	 está	 abaixo	 de	 um	
salário	mínimo	nos	dias	atuais.	Por	esta	razão,	muitos	profissionais	procuram	alternativas	de	
renda	como,	por	exemplo,	fazer	campanhas	de	marketing,	venda	de	produtos,	lançamento	
de	livros	e	participação	em	eventos.	

Uma	 estratégia	 para	 obter	 recursos	 que	 também	 é	 utilizada	 pelos	 criadores	 de	 conteúdo	
dedicados	 ao	 YouTube	 são	 os	 financiamentos	 coletivos,	 conhecidos	 como	 vaquinhas	 ou	
crowfunding,	 para	 financiar	 seus	 canais	 e/ou	 projetos	 específicos,	 em	 vários	 modelos.	 O	
canal	 Papo	 de	 Preta,	 por	 exemplo,	 realiza	uma	vaquinha	mensal,	 por	meio	 da	 plataforma	
apoie-se115,	na	qual	elas	buscam	o	valor	de	R$	1.000	por	mês,	 uma	vez	que	não	 recebem	
nenhum	 tipo	 de	 remuneração	 do	 YouTube	 após	 sua	 monetização	 ter	 sido	 cortada.	 O	
YouTuber	Daniel	Bonfim	também	realizou	um	financiamento	coletivo	pela	plataforma	apoie-
se	 como	 forma	de	 remuneração	e	disponibilizou	vídeos	 exclusivos	 para	 colaboradores	por	
meio	da	hashtags	#DanSemEdição116.	Jana	Viscardi	também	utiliza	da	remuneração	mensal	
para	apoio	ao	seu	canal,	por	meio	da	plataforma	Padrim117,	no	qual	ela	estabelece	quatro	
metas	 mensais:	 (i)	 vídeo	 garantido!;	 (ii)	 vários	 vídeos	 semanais;	 (iii)	 podcast	 na	 área;	 (iv)	
dedicação	exclusiva	ao	canal.	Ela	também	lançou	um	curso	online	de	escrita	com	20	vagas,	
sendo	 3	 vagas	 sociais,	 e	 o	 restante	 pagas.	 O	 canal	 Conexão	 Feminista,	 por	 meio	 da	
plataforma	 benfeitoria118,	 arrecadou	 o	 montante	 financeiro	 necessário	 para	 realizar	 um	
projeto	denominado	intercâmbio	feminista,	que	financiou	a	viagem	de	uma	das	integrantes	
para	 Londres	 para	 realizar	 entrevistas	 em	 ONGs	 do	 Reino	 Unido	 que	 atuassem	 com	
mulheres,	a	criação	do	site	e	o	lançamento	de	um	e-book.		

Dentro	dessa	tendência,	a	remuneração	por	publicidade	pode	configurar	um	obstáculo	para	
que	 YouTubers	 de	 grupos	 mais	 vulneráveis	 se	 mantenham	 em	 alta	 na	 plataforma,	 assim	
como	pode	servir	para	ajuda-los	a	disseminar	seus	canais,	a	depender	da	situação	de	cada	
produtor	e	do	tipo	de	contratação	que	faz	com	estas	empresas.		

	
As	 alterações	 arquitetônicas	 do	 YouTube	 voltada	 a	 publicidade	 possibilitaram	 a	
implementação	de	mecanismos	de	monetização	de	vídeos,	por	meio	da	inserção	de	
propagandas	nos	mesmos,	e	permitiram	a	estes	criadores	dedicarem-se	de	forma	
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intensa	à	produção	dos	mais	diversos	tipos	de	conteúdo,	contribuindo	diretamente	
no	crescimento	e	popularização	do	site.119	
	

Em	outro	artigo	sobre	a	plataforma,	Liguori	Filho	e	Farias120	argumentam	que	este	cenário	é	
uma	 característica	 geral	 do	 cenário	 social	 gerado	 pelas	mudanças	 arquitetônicas	 feitas	 na	
plataforma.	 Nesta	 pesquisa,	 no	 entanto,	 verificaremos	 se	 a	 percepção	 dos	 criadores	 de	
conteúdo	relacionados	especificamente	ao	tema	da	discriminação	está	alinhada	com	aquela	
descrita	no	artigo.		

O	 discurso	 geral,	portanto,	 afirma	que	 basta	 uma	 câmera	 (ou	 celular)	 e	acesso	 à	 Internet	
para	 se	 tornar	 um	 YouTuber.	 Todavia,	 vários	 produtores	 de	 conteúdo	 dedicados	 à	
plataforma	 e	 que	 foram	 entrevistados	 relatam	 que	 a	 atividade	 demanda	 muito	 mais	 em	
termos	 de	 tempo,	 planejamento,	 estratégia,	 de	 criatividade,	 dentre	 outros	 fatores	 –	 que	
muitas	 vezes	 são	 de	 ordem	 técnica	 também	 (e.g.	 melhores	 câmeras,	 dispositivos	 de	 luz,	
etc.).	O	acesso	a	infraestrutura	de	Internet	que	condicionam	velocidade	de	conexão,	que	por	
sua	 vez	 impacta	 o	 upload	 de	 vídeos	 e	 a	 circulação	 da	 informação,	 por	 exemplo,	 é	 outra	
questão	 que	 não	 é	 frequentemente	 debatida,	 mas	 está	 relacionada	 com	 limitações	
enfrentadas	por	muitos,	já	que	o	acesso	nunca	foi	igualitário	para	todos,	como	demostram	
pesquisas	TIC	Domicílios.		

Ainda	que	para	algumas	pessoas	a	geração	de	renda	não	seja	prioridade,	essa	não	parece	ser	
a	 tendência.	 Cada	 vez	 mais	 pessoas,	 das	 mais	 diversas	 idades,	 têm	 visto	 e	 investido	 na	
produção	 de	 conteúdo	 para	 o	 YouTube	 para	 ganhar	 popularidade	 e	 dinheiro,	 além	 de	
disseminar	seus	discursos	que	são	essenciais	para	a	representação	de	grupos	historicamente	
e	socialmente	vulnerabilizados121.	

Além	 das	 estratégias	 disponibilizadas	 pela	 própria	 plataforma,	 os	 YouTubers	muitas	 vezes	
optam	por	criar	suas	próprias	estratégias	que	possibilitem	que	trabalhem	como	produtores	
de	 conteúdo	 online	 em	 tempo	 integral,	 conforme	mencionado	 anteriormente.	 Um	 outro	
exemplo	 disso	 são	 os	 casos	 de	merchandising	 interno	 aos	 vídeos,	 nos	 quais	 o	 YouTuber	
anuncia	 produtos	 no	 próprio	 conteúdo	 do	 vídeo	 e	 há	 a	 opção	 do	 patrocínio	 por	 alguma	
marca.	 Neste	 caso,	 a	 política	 da	 plataforma	 exige	 a	 indicação	 nos	 vídeos	 como	 “contém	
promoção	paga”.		

Além	disso,	YouTube	hoje	já	possui	em	alguns	países	um	mecanismo	chamado	prateleira	de	
merchandise	que	permite	a	alguns	canais	que	os	produtos	sejam	vendidos	pelo	produtor	de	
conteúdo	ou	pela	marca	ainda	dentro	da	plataforma.	Para	aderir	ao	programa	é	preciso:	(i)	
fazer	 parte	 do	 Programa	 de	 parceiros	 do	 YouTube;	 (ii)	 ter	 mais	 de	 10.000	 subscritos	 no	
canal;	e	(iii)	não	ter	advertências	por	violação	das	regras	da	comunidade.			

                                                
119	LIGUORI	FILHO,	Carlos	Augusto;	FARIAS,	Victor	Varcelly	Medeiros.	Regulação	da	produção	de	conteúdo	no	

YouTube:	facetas	jurídicas,	arquitetônicas	e	políticas	internas.	Revista	de	Direito	e	as	Novas	Tecnologias.	São	
Paulo:	Thomson	Reuters	Revista	dos	Tribunais,	v.	3,	abr-jun	2019,	p.	1.	

120	Ibidem.	
121	SANTINI,	Beatriz.	Nova	profissão:	os	"youtubers"	ganham	dinheiro	postando	vídeos	na	internet.	Disponível	

em:	<http://cotidiano.sites.ufsc.br/nova-profissao-os-youtubers-ganham-dinheiro-postando-seus-videos-na-
internet/>.	Acesso	em	24	set.	2019.	
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Portanto,	é	possível	perceber	 que	cada	vez	mais	 a	 produção	de	conteúdo	para	o	Youtube	
vem	se	profissionalizando.	A	plataforma	procura	incentivar	esta	profissionalização,	por	meio	
de	remuneração	dos	produtores,	com	o	objetivo	de	que	cada	vez	mais	pessoas	produzam	e	
acessem	 conteúdo	 para	 a	 plataforma.	 Os	 produtores	 têm	 sido	 criativos	 nas	 formas	 de	 se	
remunerar.	Todavia,	ainda	há	oportunidades	e	desafios	da	plataforma	que	acometem	todos	
os	 produtores	 de	 conteúdo	 e	 outros	 específicos	 de	 grupos	 vulneráveis,	 conforme	 será	
demonstrado	no	capítulo	seguinte	da	pesquisa.		
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 5. 	

Canais	 do	
YouTube	 e	
suas	 vozes	
dissonantes	

Entrevistamos	representante	produtores	de	conteúdo	de	treze	canais	diferentes	do	YouTube.	
Todos	 os	 entrevistados	 representam	 de	 uma	 ou	 mais	 formas	 grupos	 sociais	 histórica	 e	
socialmente	 vulnerabilizados	 e	 têm	 em	 seus	 canais	 conteúdos	 voltados	 para	 estes	 grupos.	
Neste	 capítulo	 da	 pesquisa	 estarão	 as	 análises	 das	 entrevistas,	 que	 refletem	as	 opiniões	 dos	
produtores	 de	 conteúdo	dos	 canais	 de	 YouTube	 e	 que,	 analisadas	 em	 conjunto,	 permitem	a	
identificação	de	maneiras	de	impacto	destes	discursos,	estratégias	e	desafios	enfrentados	por	
estes	produtores.		

Apenas	 um	 dos	 entrevistados	 tem	 como	 tema	 principal	 tratado	 no	 canal	 o	 racismo:	 Adilson	
Júnior	(AD	Junior),	que	tem	65,4	mil	inscritos,	somando	um	total	de	2.323.099	visualizações122,	
e	com	uma	remuneração	mensal	estimada	de	US$	10	a	US$	163123,	equivalente	a	uma	média	de	
R$	 41,80	 a	 R$	 681,34124.	 Samuel	 Gomes,	 chamado	 de	 Samuca	 nas	 redes	 sociais,	 é	 negro	 e	
também	 trabalha	 questões	 raciais,	 mas	 tem	 seu	 principal	 foco	 na	 sexualidade,	 com	 canal	
Guardei	no	Armário,	e	conta	com	36	mil	 inscritos,	com	um	total	de	1.381.560	visualizações	e	
com	uma	remuneração	mensal	estimada	de	US$	14	a	US$	217,	equivalente	a	uma	média	de	R$	
58,52	a	R$	907,06.	

Os	YouTubers	cujos	canais	tratam	de	questões	de	sexualidade	foram	os	que	nos	responderam	
com	maior	 frequência.	Além	do	Samuel,	mencionado	acima,	entrevistamos	o	Pedro	Henrique	
Mendes	 Castilho	 (HMC),	 do	 canal	 Põe	 na	 Roda,	 que	 tem	 1,06	 mi	 inscritos	 e	 um	 total	 de	
159.771.629	visualizações	e	tem	um	ganho	estimado	de	US$	571	a	US$	9,1	mil,	equivalente	a	
uma	média	de	R$	2.386,78	a	R$	38.038,00.	O	canal	Chá	dos	5,	representado	na	entrevista	por	
Rafael	Bolacha,	mas	que	conta	também	com	outros	três	membros	produtores	de	conteúdo,	e	
tem	45,3	mil	inscritos	e	com	um	total	de	3.001.338	visualizações,	apresenta	um	ganho	mensal	
estimado	de	US$	6	a	US$	100,	equivalente	a	uma	média	de	R$	25,08	a	R$	418,00.	Assim	como	
Daniel	 Bonfim,	 que	 conta	 com	 2.613.336	 visualizações	 e	 não	 disponibiliza	 o	 número	 de	
inscritos,	 auferindo	 renda	 estimada	 entre	 US$	 3	 e	 US$	 45,	 equivalente	 a	 uma	média	 de	 R$	
12,54	a	R$	188,10.	O	canal	Arv	Maria,	feito	pela	Juliana	Aragão,	aborda	questões	de	gênero	e	
sexualidade,	 tendo	 108	 mil	 inscritos,	 3.739.790	 visualizações	 e	 renda	 de	 US$	 41	 a	 US$	 660,	
equivalente	a	uma	média	de	R$	171,38	a	R$	2.758,80.	Já	o	canal	DuplosHood,	cujo	produtor	de	
                                                
122	As	 referências	 de	 inscritos	 e	 visualizações	 foram	 consultadas	 nos	 próprios	 canais	 no	 YouTube	 no	 dia	 25	 de	

setembro	de	2019.	
123	Todas	 as	 estimativas	 de	 renda	 mensal	 foram	 consultadas	 na	 plataforma	 SocialBlade	 e	 são	 em	 dólares.	

https://socialblade.com/Disponível	em:	< >.	Pesquisa	realizada	em	25	set.	2019.		
124	O	valor	base	para	a	conversão	foi	o	dólar	comercial	no	dia	25	set.	2019,	às	14h29min.	Valor	R$	4,18.		

5. CANAIS DO 
YOUTUBE E SUAS 
VOZES DISSONATES 
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conteúdo	 chama	 Kaito	 Felipe,	 aborda	 questões	 de	 identidade	 de	 gênero	 e	 de	 sexualidade,	
tendo	12,9	mil	inscritos	e	2.839	visualizações	e	que	não	possui	renda	por	meio	do	AdSense.		

Recebemos	também	respostas	de	4	canais	que	tratam	principalmente	de	questões	de	gênero.	A	
primeira	 produtora	 de	 conteúdo,	 Luiza	 Junqueira,	 no	 seu	 canal	 denominado	 “Tá	 Querida”,	
aborda	juntamente	com	questões	de	gênero	e	sexualidade,	o	tema	da	gordofobia	e	conta	com	
620	mil	 inscritos,	 35.314.118	 visualizações,	 e	 renda	 de	US$	 203	a	US$	3,3	mil,	 equivalente	 a	
uma	média	de	R$	848,54	a	R$	13.794,00.	As	questões	de	gênero	também	são	abordadas	por	
Jana	 Viscardi	 em	 seu	 canal,	 que	 conta	 com	 45	 mil	 inscritos	 e	 1.871.330	 visualizações,	 com	
ganho	mensal	 estimado	 de	 US$	 21	 a	 US$	 332,	 equivalente	 a	 uma	média	 de	 R$	 87,78	 a	 R$	
1.387,76	 e	 pelo	 canal	 Conexão	 Feminista,	 que	 conta	 com	 6,41	 mil	 inscritos	 e	 116.033	
visualizações,	e	 remuneração	mensal	de	US$	 0,86	a	US$	14,	 equivalente	 a	uma	média	de	R$	
3,59	a	R$	58,52.	Nos	respondeu	também	Carolina	Oms,	uma	das	produtoras	responsável	pelo	
canal	 do	 YouTube	 da	 Revista	 AzMina,	 que	 conta	 com	 13,4	 mil	 inscritos	 e	 2.729.694	
visualizações,	com	remuneração	mensal	de	US$	51	a	US$	808,	equivalente	a	uma	média	de	R$	
213,18	a	R$	3.377,44.	

O	canal	DR	Oficial,	 por	meio	de	vídeos	humorísticos	 com	convidados,	aborda	 temas	variados	
como	 sexualidade,	 gênero,	 maternidade,	 racismo,	 identidade	 de	 gênero,	 deficiência	 e	
gordofobia	 e	 tem	962	mil	 inscritos	 e	 186.728.601	 visualizações,	auferindo	US$	1,2	mil	 a	US$	
18,4	mil	mensais,	equivalente	a	uma	média	de	R$	5.016,00	a	R$	76.912,00.	O	canal	Quebrando	
o	 Tabu	 aborda	 diversos	 temas	 de	 Direitos	 Humanos	 e	 discriminações	 e	 conta	 com	 262	 mil	
inscritos	e	9.419.230	visualizações,	com	ganho	mensal	de	US$	388	a	US$	6,2	mil,	equivalente	a	
uma	média	de	R$	1.621,84	a	R$	25.916,00.		

	
	

 5.1. Eu, YouTuber! Trajetórias de discriminação e de 
(des)construção de narrativas e identidades de grupos 
historicamente e socialmente vulnerabilizados 

	
A	 construção	 da	 narrativa	 dos	 grupos	 sociais	 discriminados	 por	 parte	 dos	 YouTubers	
entrevistados	sempre	foi	uma	questão	sensível	para	a	pesquisa.	A	notícia	sobre	Stella	Yeshua,	
mulher	negra	que	criou	um	canal	no	YouTube	chamado	“Estaremos	lá”125	depois	de	ter	sofrido	
racismo	 em	um	 shopping126	fortaleceu	 a	 hipótese	 de	 que	 as	 pessoas	 que	 decidiram	produzir	
conteúdo	 sobre	 ou	 para	 grupos	 vulnerabilizados	 na	 Internet	 provavelmente	 tiveram	 uma	
trajetória	e	vivência	relacionada	à	discriminação	sofrida	por	aquele	determinado	grupo.	Nesse	
cenário,	o	YouTube	se	mostrava	espaço	e	oportunidade	se	fazer	ouvir	e	retratar	sua	vivência,	
até	 então	 invisibilizada,	 além	 de	 compartilhar	 experiências	 e	 ajudar	 outras	 pessoas	 que	
também	 não	 encontravam	 representatividade	 nas	 mídias	 tradicionais.	 Por	 isso,	 buscamos	
compreender	melhor	o	porquê	de	terem	decidido	falar	de	certos	assuntos,	se	haviam	refletido	

                                                
125	O	canal	não	está	 listado	nos	canais	estudados	porque	não	foi	encontrado	em	nenhum	dos	métodos	utilizados	

na	pesquisa.	Tivemos	acesso	a	ele	depois	que	a	pesquisa	já	estava	inteiramente	construída.	
https://www.uol.com.br/universa/reportagens-126	MARTINS,	Helaine.	Nós,	negros,	estaremos	lá.	Disponível	em	:<

especiais/stella-yeshua-rapper-vitima-de-racismo-em-shopping-cria-canal-no-YouTube/index.htm#playlist-
video-1>.	Acesso	em:	28	de	ago.	2019.	
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sobre	o	público	para	quem	e	com	quem	queriam	 falar	e	como	isso	poderia	 impactar	aquelas	
pessoas	a	quem	seus	vídeos	se	destinavam.	

Estas	 hipóteses	 acabaram	 sendo	 confirmadas	 nas	 entrevistas,	 especialmente	 no	 que	 diz	
respeito	 aos	 YouTubers	 que	 trabalham	 questões	 raciais	 e	 LGBTQI+,	 sendo	 um	 pouco	menos	
intensas	nas	falas	das	produtoras	de	conteúdo	relacionado	a	discriminações	de	gênero,	como	
mencionado	 anteriormente	 quando	 exploramos	 as	 razões	 que	 motivaram	 a	 criação	 dos	
distintos	canais	entrevistados.	

Os	 entrevistados	 relataram	 trajetórias	 até	 se	 tornarem	 produtores	 de	 conteúdo	 para	 o	
YouTube.	Todos	eles,	todavia,	têm	como	objetivo	comum	pautar	a	discriminação	em	seus	mais	
diversos	campos	e	de	maneiras	variadas	a	partir	de	seus	vídeos.	

A	 trajetória	 comum	a	muitos	 dos	 entrevistados	 foi	motivada	 pela	 falta	 de	 conteúdo	 voltado	
para	 o	 grupo	 vulnerável	 com	 os	 quais	 se	 identifica,	 ou	 de	 narrativas	 e	 representações	 de	
pessoas	 destes	 grupos	 tanto	 na	 mídia	 tradicional	 quanto	 na	 Internet.	 Além	 disso,	 também	
mencionaram	terem	sofrido	algum	tipo	de	discriminação	que	os	levou	a	desejar	construir	uma	
contra	 narrativa.	 Lembrando	 que,	 a	 maior	 parte	 dos	 canais	 entrevistados	 trata	 da	 pauta	
LGBTQI+,	 sendo	 que	 4	 deles	 são	 de	 representantes	 homens	 cisgênero	 gays:	 (1)	 Guardei	 no	
Armário;	(2)	Põe	na	Roda127;	(3)	Chá	dos	5;	e	(4)	Daniel	Bonfim.128	Um	dos	canais,	Arv	Maria,	(5)	
é	 de	 uma	 mulher	 cisgênero	 lésbica.	 O	 último	 deles	 é	 (6)	 DuplosHood,	 de	 Kaito	 Felipe,	 um	
homem	 transgênero	 e	 gay	 que,	 portanto,	 traz	 em	 seu	 canal	 e	 na	 sua	 vivência	 questões	
relacionadas	à	identidade	de	gênero	e	à	sexualidade.	Além	destes	canais,	os	canais	“AD	Junior”	
e	“Tá	Querida”	também	abordam	em	seus	vídeos	pautas	relacionadas	à	sexualidade,	mas	não	
de	maneira	central.	

A	 falta	 de	 representatividade	 nas	mídias	 tradicionais	 também	 levou	 Juliana	Aragão,	 do	 canal	
Arv	Maria,	Pedro	HMC,	do	Põe	na	Roda	e	Kaito	Felipe,	do	DuplosHood,	ao	YouTube.	Pedro,	que	
começou	 o	 canal	 em	 2013,	 buscou	 trazer	 o	 humor	 para	 abordar	 certos	 questionamentos	 e	
assuntos	 que	 não	 eram	 retratados	 na	 mídia	 tradicional	 e	 conta	 que,	 ele	 próprio,	 se	
desconstruiu	muito	e	se	libertou	de	diversos	preconceitos	com	o	passar	do	tempo.		

	

Pensei	 em	 criar	 um	 canal	 para	 falar	 sobre	 questões	 gays	 porque	 não	 via	 isso	 sendo	
representado	na	mídia	 tradicional.	Até	acho	que	a	gente	evoluiu	bastante	de	 lá	para	
cá,	 dá	 para	 ver	 uma	 boa	 diferença.	 Mas	 até	 então	 gay	 na	 TV	 aberta	 era	 só	 em	
programa	de	humor	usado	como	chacota.	Não	tinha	tido	beijo	gay	ainda,	faltava	dois	
anos	para	 isso	 [era	2013]	 agora	até	é	bem	comum,	 toda	novela	 tem	algum	casal.	Aí	
pensei	em	criar	um	canal	com	um	viés	de	humor	e	também	para	falar	de	questões	a	
princípio	gays,	porque	eu	também	não	tinha	noção	da	 sigla	LGBT,	o	canal	 foi	depois,	
com	o	tempo,	também	abrangendo	outras	 letras.	Eu	não	tinha	percebido	quando	eu	
tive	a	 ideia	que	eu	estava	 fazendo	algo	que	 iria	representar	muita	gente	que	não	 se	
sentiam	 representada.	 Aí	 quando	 eu	 fiz	 o	 primeiro	 vídeo	 já	 bombou	 de	 cara	 e	 eu	

                                                
127	Pedro	Henrique	Mendes	Castilho	e	Rafael	Sanches	Lopes,	dos	canais	Põe	na	Roda	e	Chá	dos	5,	respectivamente,	

serão	 apresentados	 como	 Pedro	 HMC	 e	 Rafael	 Bolacha	 por	 estas	 serem	 as	 formas	 pelas	 que	 preferem	 ser	
apresentados,	

128	Daniel	Bonfim	e	 Janaísa	Viscardi	 têm	canais	com	nome	quase	 igual	ao	seu	nome.	Dan	Bonfim	e	 Jana	Viscardi	
respectivamente.		
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percebi	 que	 existia	 ali	 um	 público	 que	 não	 se	 via	 representado	 que	 queria	 um	
conteúdo	feito	por	LGBT	para	LGBT	e	sobre	LGBT.	E	também	um	público	fora	que	não	
tinha	onde	se	informar	sobre	estas	questões.			

	

Juliana	 Aragão,	 representante	 do	 canal	 Arv	 Maria,	 relatou	 ter	 iniciado	 seu	 canal	 com	 a	
finalidade	 de	 criar	 referências	 do	 universo	 lésbico,	 ou	 de	 mulheres	 que	 se	 relacionam	 com	
outras	mulheres,	porque	tinha	muita	dificuldade	de	encontrar	estas	informações	na	Internet.	Já	
Rafael	Bolacha,	um	dos	representantes	do	canal	Chá	dos	5,	relatou	ter	criado	o	canal	a	partir	da	
iniciativa	de	um	grupo	do	Facebook	de	quadro	homens	gays	que	tinham	por	objetivo	falar	de	
assuntos	LGBTQI+.		

Rafael	ressaltou	que,	no	início,	ele	e	seus	companheiros	do	canal	 tiveram	um	pouco	de	medo	
da	 reação	 das	 pessoas	 a	 sua	 volta	 ao	 projeto	 do	 canal,	 no	 seu	 trabalho,	 por	 exemplo.	 	 Ele	
ressaltou	 a	 importância	 das	 minorias	 se	 encontrarem	 e	 se	 conectarem	 pelo	 YouTube	 e	 do	
potencial	 de	 criação	 de	 uma	 identidade	 de	 grupo.	 Disse	 que	 aprende	 muito	 com	 o	 canal,	
principalmente	 quando	 recebem	 convidados	 para	 falar	 de	 outras	 pautas	 de	 discriminação	 e	
acredita	que	os	usuários	também	aprendam.			

Adilson	Junior,	que	aborda	principalmente	temas	raciais	em	seu	canal,	AD	Junior,	começou	com	
a	intenção	de	ser	blogueiro,	relatando	suas	viagens,	já	que	é	uma	pessoa	que	viaja	muito	e	tem	
a	oportunidade	de	conhecer	o	mundo	todo.	Todavia,	ao	iniciar	este	processo	ele	foi	vítima	de	
ataques	 racistas	 intensos,	 que	 questionavam	 onde	 ele	 conseguia	 o	 dinheiro	 para	 viajar,	
acusando	de	 ter	 ligações	 com	o	tráfico	de	drogas,	entre	outras	ofensas	raciais	graves.	Diante	
desta	situação,	o	YouTuber	compreendeu	a	importância	e	necessidade	de	abordar	questões	de	
raça	 e	mudou	o	enfoque	do	canal.	 Sua	pauta,	 segundo	ele,	é	 vista	por	muitas	pessoas	 como	
indigesta	porque	as	pessoas	no	Brasil	não	querem	falar	sobre	racismo	e/ou	racismo	estrutural	e	
não	estão	dispostas	 a	 fazer	 uma	análise	mais	profunda	 sobre	o	 tema.	 Isso	 o	 levou	a	 desejar	
construir	 uma	 narrativa	 que	 contasse	 a	 sua	 vivência,	 a	 história	 do	 povo	 negro	 brasileiro,	
também	utilizando	textos	acadêmicos	para	embasar	e	comprovar	suas	falas	e	argumentos,	de	
forma	a	possibilitar	que	a	comunidade	negra	se	apropriasse	de	argumentos	para	se	defender	
das	opressões	que	viessem	a	sofrer.		

	

Eu	 comecei	 a	 perceber	 que	 aquela	 plataforma	 era	 uma	 plataforma	 que	 tinha	 uma	
narrativa	de	um	povo	 que	 tinha	mais	acesso	 à	 tecnologia	e	eles	usavam	aquilo	 para	
discriminar,	para	rir	de	outras	pessoas,	para	criar	inverdades	sobre	a	nossa	narrativa.	E	
aí	eu	conheci	outras	pessoas	também,	um	rapaz,	por	exemplo,	que	tinha	aberto	uma	
plataforma	para	ensinar	as	pessoas	macetes	de	 jogos	e	ele	vivia	recebendo	pergunta	
no	YouTube	de	onde	ele	roubou	o	console	do	jogo	para	jogar.	As	redes	sociais	já	foram	
muito	piores...	muito	piores...	quando	tinha	só	uma	narrativa.	E	aí	eu	tentei	começar	a	
usar	a	 contra	argumentação	pesquisando	 tudo	 sobre	as	pautas	da	negritude.	É	 claro	
que	 eu	 já	 sabia	 porque	 eu	 venho	 de	 uma	 família	 negra	 que	 entende	 as	 pautas	 da	
negritude	e	comecei	a	pegar	textos	da	academia,	destrinchar	esses	textos	e	começar	a	
falar	 sobre	 racismo	 estrutural,	 eugenia,	 sobre	 questões	 pontuais	 que	 as	 pessoas	
estavam	falando	mentira	nas	redes	sociais.		

	

Também	homem	negro,	Samuel	Gomes,	do	Guardei	no	Armário,	foi	incentivado	por	um	amigo	
a	transformar	os	 relatos	de	seu	blog,	 sobre	a	descoberta	de	 sua	sexualidade,	em	um	 livro,	 já	
que	 existiam	poucos	 livros	 sobre	 sexualidade	 e	 o	homem	negro.	Durante	a	 construção	 deste	
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livro,	visando	democratizar	a	discussão,	ele	criou	seu	canal	no	YouTube,	para	entrevistar	outras	
pessoas	 LGBTQI+	 e	 falar	 sobre	 o	 processo	 de	 aceitação,	 ou	 de	 “saída	 do	 armário”	 no	 jargão	
popular.	Para	ele	esta	tarefa	é	crucial,	já	que,	“a	gente	tem	aqui	um	canal	que	fala	com	LGBTs,	
para	 LGBTs,	 falando	 sobre	 seu	 processo	 de	 aceitação	em	pleno	Brasil	que	é	 o	 país	 que	mais	
mata	LGBTs	no	mundo”.		

	

Eu	queria	falar	 justamente	com	uma	parcela	da	comunidade	que	muitas	 vezes	não	é	
lembrada,	 que	 é	 a	 galera	 que	 faz	 parte	 da	 comunidade,	 mas	 não	 está	 vivendo	 a	
comunidade,	que	muitas	vezes	estão	dentro	do	armário.	E	também	falar	com	a	galera	
que	faz	parte	da	comunidade	e	não	é	da	comunidade,	que	são	os	pais	de	LGBTs,	que	
eles	também	fazem	parte	e	de	alguma	forma	os	pais	que	aceitam	fazem	parte	de	uma	
militância	até	mesmo	de	a	casa	deles	virar	um	espaço	seguro	para	os	filhos	receberem	
o	namorado,	os	amigos,	as	amigas.	
	

Também	 Daniel	 Bonfim,	 do	 canal	 Dan	 Bonfim,	 criou	 seu	 canal	 a	 pedido	 de	 amigos,	 visando	
contar	 suas	 experiências	 como	 homossexuais	 em	 outros	 países.	 Segundo	 seu	 relato,	 sua	
vivência	 como	 homem	 gay	 e	 suas	 dificuldades	 em	 se	 assumir,	 além	 de	 sua	 formação	 como	
jornalista,	foram	aspectos	relevantes	que	o	mobilizaram	a	criar	o	canal.	

A	falta	de	conteúdo	sobre	homens	trans	na	 Internet	também	levou	à	criação	do	DuplosHood,	
que	trabalha	a	questão	da	identidade	de	gênero	de	um	homem	transgênero	e	gay.	

É	importante	observar	que	todos	esses	relatos	de	YouTubers	LGBTQI+	que	abordam	a	temática	
de	gênero	confirmam	o	que	Miskolci	e	Pelucio	afirmam	sobre	a	possibilidade	de	se	expressar	a	
sexualidade	na	web	2.0.		

	

Com	o	advento	das	tecnologias	comunicacionais	do	presente,	sobretudo	após	a	criação	
da	 chamada	web	2.0	 ,	 quando	 conteúdos	 passam	a	 ser	produzidos	em	profusão,	de	
forma	difusa	e	menos	verticalizada,	temos	nos	deparado	com	um	campo	fértil	para	a	
expressão	 de	 demandas	 políticas	 relativas	 às	 questões	de	 gênero	 e	 sexualidade.	 Por	
meio	 da	 comunicação	 em	 rede	 produzem-se	 novas	 subjetividades,	 marcadas	 pela	
forma	como	temos	nos	deixado	 interpelar	por	essas	comunicações.	Temos	nos	valido	
dessas	 ferramentas	 digitais	 para	 negociar	 reconhecimentos,	 assim	 como	 para	 nos	
reconhecermos	como	sujeitos	de	direitos	e	de	desejos.		(MISKOLCI	e	PELUCIO,	2017.	p.	
263,264)	
	

As	representantes	dos	canais	que	abordam	majoritariamente	questões	de	gênero,	por	sua	vez,	
não	associaram	a	criação	dos	seus	canais	a	experiências	de	discriminação,	mas	com	o	objetivo	
de	criar	uma	representatividade	de	discurso,	além	de	 interesse	pessoal.	Este	foi	o	caso	de	(1)	
Jana	 Viscardi;	 (2)	 Conexão	 Feminista;	 (3)	 Tá	 Querida;	 e	 (4)	 AzMina.	 Compartilhar	 discussões	
com	 outras	 pessoas	 foi	 o	 que	 levou	 Renata	 Senlle,	 do	 Conexão	 Feminista,	 a	 criar	 o	 canal.	
Partindo	da	sua	vivência	e	desconstrução,	ela	e	Heloísa	Righetto,	pretendiam	conversar	sobre	
assuntos	ligados	ao	feminismo.			

A	estratégia	de	produzir	conteúdo	para	um	portfólio	pessoal	foi	mencionada	tanto	pela	Janaísa	
Viscardi	quanto	pelo	Felipe	Ventura	(DR	Oficial).	
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Janaísa	Viscardi,	por	exemplo,	conta	que	iniciou	o	canal	com	a	proposta	de	oferecer	consultoria	
ao	ambiente	corporativo,	mas	acabou	aos	poucos	falando	de	questões	de	discriminação	por	ter	
mais	interesse	nesta	pauta.	

Já	 Renata,	 do	 canal	 Conexão	 Feminista,	 contou	 que	 tudo	 começou	 quando	 resolveu	 postar	
conversas	que	tinha	com	uma	amiga	que	mora	em	Londres	sobre	o	assunto,	ao	mesmo	tempo	
que	o	transformaria	em	podcast.	Por	sua	vez,	a	produtora	Luiza	Junqueira,	do	canal	Tá	Querida,	
compartilhou	 que	 se	 sentiu	 inspirada	 pela	 Julia	 do	 canal	 JouJout	 Prazer	 e	 seu	 objetivo	 foi	
reforçar	no	YouTube	uma	narrativa	feminina	que	representasse	questões	de	gênero.	Segundo	
ela:	

	
A	minha	 trajetória	 é	 uma	 trajetória	 comum	de	uma	menina	 branca	 de	 classe	média	
com	o	corpo	fora	de	padrão	de	beleza,	da	magreza	só,	no	caso	é	esse	especificamente,	
eu	 não	 sou	magra,	mas	 os	 outros	 padrões	 todos	 eu	 acho	 que	 eu	 estou	 dentro.	 (…),	
sentia	essa	falta	de	ver	representatividade	em	corpos	diferentes	do	padrão	de	beleza	e	
também	 de	 discursos	 diferentes.	 Então	 eu	 comecei	 no	 YouTube	 para	 ser	 uma	
representatividade,	 não	 só	 de	 corpo,	 porque	 eu	 realmente	 acho	 que	 eu	 estou	 bem	
dentro	de	vários	padrões,	mas	uma	representatividade	de	discursos.	Quando	eu	entrei	
no	 YouTube,	 quase	 não	 tinha	 mulheres	 falando	 de	 outros	 assuntos,	 senão	 beleza,	
maquiagem,	a	minha	 ideia	era	fazer	um	canal	sobre	temas	diversos,	ele	é	até	hoje,	e	
uma	mulher	ali	que	não	estava	necessariamente	de	acordo	com	esses	padrões,	tanto	
estéticos	quanto	de	feminilidade.	

	

Por	fim,	o	canal	AzMina,	foi	fundado	um	grupo	de	mulheres	que	buscavam	uma	oportunidade	
de	“fazer	diferente	do	que	a	mídia	tradicional	fazia”,	passando	a	utilizar	o	YouTube	como	mais	
uma	 forma	de	compartilhamento	 de	 conteúdo,	para	além	do	 seu	 trabalho	 com	outras	 redes	
sociais,	com	reportagens	jornalísticas,	etc.		

Os	canais	Quebrando	o	Tabu	e	DR	Oficial	também	mencionaram	a	perspectiva	de	gênero,	mas	
de	maneira	transversal.	O	primeiro	aborda	questões	de	direitos	humanos,	e	o	segundo	surgiu	
como	 um	 canal	 ficcional	 para	 falar	 de	 relacionamento,	 mas	 aos	 poucos	 foi	 focando	 em	
questões	humorísticas	que	passaram	a	interessar	mais	ao	público	feminino,	se	diferenciando	do	
perfil	 dos	 demais	 canais	 que	 são,	 principalmente,	 alimentados	 com	 vídeos	 dos	 seus	 próprios	
produtores	compartilhando	suas	narrativas.		

Inicialmente,	o	objetivo	dos	produtores	do	DR	Oficial,	conforme	mencionado,	seria	apenas	criar	
e	compartilhar	um	portfólio	audiovisual.	Contudo,	o	canal	acabou	viralizando	e	se	tornou	uma	
referência	de	distribuição	de	vídeos.	Através	da	participação	em	eventos	internacionais,	Felipe	
percebeu	a	necessidade	de	criar	sua	própria	audiência	e	constatou	que	vídeos	que	colocavam	a	
mulher	 em	 uma	 posição	 de	 protagonismo	 tinham	 um	 desempenho	 acima	 do	 normal.	
Analisando	 os	 outros	 canais	 disponíveis,	 atestou	 que	 existia	 uma	 carência	 de	 canais	 que	
tratavam	de	pautas	que	agradassem	o	público	de	mulheres	e,	após	um	tempo,	que	a	carência	
de	representatividade	era	generalizada	para	grupos	socialmente	vulnerabilizados.	

Partindo	 da	 hipótese	 de	 que	 o	 público	 alvo	 foi	 definido	 de	 antemão	 pelos	 YouTubers	 e	 que	
correspondia,	 em	 sua	 grande	maioria,	 aos	 grupos	 com	os	 quais	 se	 identificaram	e	 às	 pautas	
minoritárias	relacionadas,	percebemos	que	não	foi	sempre	assim.	
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Juliana	Aragão	(Arv	Maria),	Pedro	HMC	(Põe	na	Roda)	e	Kaito	Felipe	(DuplosHood)	afirmam	ter	
considerado	 como	 público-alvo	 pessoas	 que	 se	 encontrassem	 na	 mesma	 situação	 que	 eles:	
mulheres	 lésbicas,	homens	gays	e	transexuais,	 respectivamente.	Rafael	Bolacha	 (Chá	dos	5)	e	
Daniel	Bonfim,	por	outro	lado,	afirmaram	ter,	desde	o	início,	a	intenção	de	falar	para	qualquer	
pessoa,	apesar	de	partirem	da	vivência	de	homens	gays	e	entenderem	que	provavelmente	esse	
seria	seu	maior	público.	Processo	semelhante	foi	relatado	por	Guilherme	Melles,	do	Quebrando	
Tabu,	 que	 comentou	 ter	 por	 objetivo	 atingir	 o	 maior	 número	 de	 pessoas	 possível	 com	 seu	
conteúdo,	apesar	de	seu	público	ser	majoritariamente	(70%)	composto	por	mulheres	de	18	a	34	
anos129.	 Felipe	 Ventura,	 do	 DR	 Oficial,	 contudo,	 acredita	 que	 tenha	 trilhado	 um	 caminho	
inverso	 e	 de	 que,	 apesar	 de	 também	 terem	 focado	 em	 mulheres	 no	 início,	 percebeu	 uma	
demanda	 de	 todos	 os	 grupos	 sociais	 que	 queriam	 se	 ver	 representados	 e	 é	 isso	 implica	
audiência,	números	e	negócios	publicitários.	

Assim,	 os	 canais	 apresentaram	 diferentes	 perfis	 e	 seus	 produtores	 relataram	 trajetórias	
semelhantes	 dentro	 do	 grupo	 a	 que	 pertenciam.	 Todavia,	 a	 definição	 sobre	 o	 público	 alvo	
ocorreu	de	forma	bastante	individual	a	depender	de	cada	canal.		

	
 5.2. Remuneração: oportunidades e desafios 

	
Como	 já	mencionado,	é	ainda	muito	 forte	a	 ideia	de	que	 seguir	a	 carreira	YouTuber	 significa	
ganhar	 (muito)	dinheiro	com	o	que	gosta,	sem	sair	de	casa,	tendo	como	ponto	de	partida	um	
celular	 e	 uma	 conta	 na	 plataforma.	 E	 um	 dos	 imaginários	 predominantes	 em	 torno	 da	
plataforma	é	que	este	seria	um	trabalho	que	pode	ser	realizado	sem	sair	de	casa,	envolvendo	
temas	 e	 assuntos	 que	 a	 pessoa	 gosta	 e	 demandando	 poucos	 recursos,	 como	 noticiado	 em	
diversas	 mídias.	 Por	 exemplo,	 “A	 boa	 notícia	 para	 quem	 quer	 se	 aventurar	 na	 frente	 das	
câmeras	é	que	para	criar	um	canal	no	YouTube	e	fazer	disso	uma	profissão	não	é	preciso	muito.	
Basta,	 segundo	 Picinini,	 uma	 ideia,	 um	 smartphone	 e	 uma	dose	 de	 carisma”130	(MAVICHIAN,	
2018).	Esse	argumento	ganha	 força,	sobretudo,	atrelado	à	argumentos	de	democratização	da	
comunicação.		

Os	entrevistados	para	esta	pesquisa,	no	entanto,	relevam	um	cenário	bem	mais	complexo,	que	
demanda	estratégia	e	muito	trabalho.	

Apesar	de	todos	eles	serem	criadores	de	conteúdo	para	a	Internet,	relataram	adotar	diferentes	
estratégias	para	se	remunerar.	Dentre	os	representantes	dos	treze	canais	entrevistados,	apenas	
cinco	 afirmam	que	 “vivem	do	 YouTube”	 e	 de	 outras	 redes	 sociais	 como	 fonte	 de	 renda.	 São	
eles:	(1)	Arv	Maria,	que	possui,	até	a	finalização	deste	texto131,	108	mil	inscritos;	(2)	Quebrando	
o	Tabu	(262	mil	inscritos);	(3)	DR	Oficial	(962	mil	inscritos);	(4)	Põe	na	Roda	(1,06	mi);	e	(5)	Tá	
Querida	(620	mil	inscritos).	

                                                
129	Melles	 revelou	 que	 dos	 11milhões	 de	 seguidores	 do	 Facebook,	 apenas	 2	milhões	 está	 concentrado	 nas	 10	

maiores	 cidades,	 o	que	 demonstra	 um	 alcance	diversificado	 do	 canal,	 apesar	de	 não	 ser	 especificamente	 do	
YouTube,	plataforma	estudada	pela	pesquisa.		

130	DUTRA,	Bruno.	Profissão	de	youtuber	ganha	força	no	Brasil.	Disponível	em:	
<https://extra.globo.com/emprego/profissao-de-YouTuber-ganha-forca-no-brasil-20460387.html>.	Acesso	em:	
11	set.	2019.	

131	Última	data	de	consulta:	25	set.	2019.	
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Dentre	as	formas	alternativas	de	remuneração,	é	interessante	observar	o	caso	do	Quebrando	o	
Tabu	que,	apenas	recentemente,	voltou	seu	conteúdo	também	para	o	YouTube,	tendo	atuado	
com	mais	intensidade	em	outras	redes	sociais.	Guilherme	Melles,	produtor	do	canal,	relata	que,	
no	início,	se	remunerou	por	meio	de	um	financiamento	coletivo	que	lançou	na	Internet.	Assim	
ele	pôde	 se	dedicar	a	este	 trabalho	por	um	ano	e,	 a	 partir	de	então,	passou	a	 contar	 com	o	
apoio	de	fundações	de	direitos	humanos.	Esse	processo	fez	com	ele	precisasse	contar	com	uma	
pessoa	 dedicada	 a	 levantar	 estes	 apoios	 para	 que	 as	 iniciativas	 pudessem	 continuar	
funcionando.	

Felipe	Ventura,	 do	 canal	DR	Oficial,	 se	 auto	 denomina	 criador	 de	 conteúdo	 e	 empresário	 de	
entretenimento.	Segundo	ele,	o	canal	é	a	principal	fonte	de	renda	para	ele	e	sua	esposa,	que	é	
coproprietária	do	DR	Oficial.	Ele	conta	que,	direta	ou	indiretamente,	esta	remuneração	advém	
de	publicidade,	seja	pelo	AdSense	ou	granted	content	(vídeos	patrocinados	por	uma	empresa)	
vinculados	aos	vídeos	que	distribui	para	a	sua	audiência.		

Pedro	 HMC,	 do	 canal	 Põe	 na	 Roda,	 relatou	 que	 no	 início	 precisava	 compatibilizar	 outros	
trabalhos	 com	 a	 demanda	 do	 canal.	 Porém,	 à	 medida	 em	 que	 o	 canal	 foi	 crescendo	 e	
demandando	mais	 dedicação,	 acabou	 viabilizando	 seu	 sustento.	 No	 entanto,	 segundo	 ele,	 o	
ideal	 seria	 ganhar	 o	 suficiente	 para	 pagar	 outras	 pessoas	 para	 ajudá-lo	 com	 a	 produção	 e	
edição	de	vídeos.	

	

Chega	uma	hora	que	você	não	consegue	editar	todos	os	vídeos.	(...)	é	uma	função	que	
é	 cansativa.	 Ser	 produtor	 também.	 Então	 o	 próximo	 passo	 seria	 ganhar	 não	 apenas	
pagar	suas	contas,	mas	poder	pagar	de	outras	pessoas	também.	Se	não	você	também	
não	 consegue	 crescer	mais,	 você	 fica	 prezo	 no	 arroz	 com	 feijão	 fazendo	 tudo	 e	 não	
consegue	 ter	 tempo	 de	 ir	 atrás	 de	 outras	 parcerias	 e	 propostas	 comerciais	 e	
profissionais	 ou	 ideias	 que	 você	 tenha	 que	 sejam	mais	 elaboradas	que	 você	 não	 vai	
conseguir	fazer.	

	

Já	 Luiza	 Junqueira,	 produtora	 do	 canal	 Tá	 Querida,	 conta	 que	 trabalhava	 40	 horas	 semanais	
concomitantemente	 com	a	 produção	 do	 canal,	 que	 fazia	 nas	 suas	 horas	 vagas.	 Segundo	 ela,	
esse	processo	durou	dois	anos.	Com	essa	dupla	jornada,	que	a	produtora	relata	ter	sido	muito	
cansativa,	ela	afirma	ter	guardado	recursos	para	apostar	e	poder	se	dedicar	exclusivamente	ao	
canal.	 Luiza	 chama	 a	 atenção,	 no	 entanto,	 para	 o	 fato	 de	 que	 esse	 processo,	 não	 foi	
instantâneo.	Ela	conta	que	demorou	sete	meses	para	conseguir	o	seu	primeiro	trabalho	como	
YouTuber	 e	 conseguir	 se	 remunerar.	 Hoje	 ela	 também	 “vive	 do	 YouTube”,	 por	 meio	 de	
publicidade	de	marcas	que	a	contratam	para	fazer	vídeos	e	do	AdSense.	

Os	demais	YouTubers	entrevistados,	por	outro	 lado,	afirmam	que	ainda	não	conseguem	viver	
exclusivamente	da	produção	de	conteúdo	para	a	Internet.	Seus	canais	são	menores,	todos	com	
menos	de	50mil	inscritos,	exceto	por	Adilson	Júnior	Junior,	que	possui	65,4	mil	inscritos	no	seu	
canal	(AD	Junior).		

Adilson	 relata	 não	 viver	 de	 YouTube	 porque	 seu	 canal,	 AD	 Junior,	 é	 pequeno,	 apesar	 de	 ter	
bastante	 visibilidade,	 especialmente	 nas	 pautas	 de	 racismo	 estrutural.	 Por	 isso,	 ele	
compatibiliza	a	produção	de	conteúdo	do	canal	com	seu	trabalho	regular.	
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Então	eu	acho	que	é	incrivelmente	importante	que	as	pessoas	entendam	que	nós	que	
estamos	ali,	nós	precisamos	ganhar	dinheiro.	E	existe	um	grupo	de	pessoas	que	ganha	
muito	dinheiro	falando	muita	besteira	nas	redes	sociais	e	esse	grupo	não	somos	nós.	A	
gente	está	ali	contando	uma	história	de	como	a	gente	sobrevive	em	meio	a	um	inferno	
que	a	gente	foi	condicionado	sem	pedir.	Nenhum	de	nós	negros	pediu	para	vir	para	o	
Brasil,	 para	 trabalhar	de	graça,	para	ser	chamado	de	macaco,	para	 limpar	privada	de	
ninguém	ou	abrir	o	portão	do	prédio	de	ninguém.	Então	a	gente	veio	para	cá	e	agora	a	
gente	está	contando	a	nossa	história.	Como	é	que	é	viver	do	lado	de	cá?	

	

Outro	 ponto	 importante	 mencionado	 por	 Samuel	 Gomes,	 do	 Guardei	 no	 Armário,	 é	 que,	
quanto	mais	 escura	 a	 cor	 da	 pele	 do	 produtor	 de	 conteúdo	para	 a	 Internet,	menos	 aceito	 e	
influente	ele	é.	Segundo	ele,	isso	ocorre	porque	a	Internet	reproduz	o	racismo	que	se	encontra	
nas	nossas	estruturas	sociais.		

	

Na	 época	 que	 os	YouTubers	brancos	 já	 estavam	 conquistando	marcas	 a	 gente	 ainda	
estava	entrando	na	 Internet	e	falando	que	a	gente	também	tem	voz.	Essa	é	a	grande	
diferença.	A	maioria	dos	YouTubers	que	falam	sobre	militância	acabam	não	vivendo	do	
YouTube	 porque	 as	marcas	muitas	 vezes	 têm	medo	 desse	 perfil.	 Então	 a	 gente	 tem	
que	trabalhar	por	fora	para	poder	manter	e	o	YouTube	não	garante	salário	nenhum.	Eu	
tenho	4	temporadas	no	canal	e	não	consigo	pagar	tudo	que	eu	já	gastei	com	o	canal.	
Eu	faço	o	canal	justamente	para	que	as	pessoas	consigam	receber	essa	mensagem.	Se	
fosse	por	valores	ou	essas	coisas	não	daria.	

	

Felipe	Kaito,	do	canal	DuplosHood,	afirma	que	o	canal	não	paga	suas	contas.	Além	disso,	ser	um	
homem	trans	que	 se	expõe	na	 Internet,	possivelmente	o	prejudicou	no	mercado	de	trabalho	
em	sua	cidade	de	residência,	já	que	ele	tem	enfrentado	dificuldade	para	encontrar	emprego.	

Janaísa	Viscardi	conta	que,	apesar	de	não	viver	do	seu	canal,	ela	está	aos	poucos	aprendendo	a	
utilizar	 sua	audiência	 como	uma	maneira	 de	 se	 remunerar	 com	outros	 produtos	na	 Internet,	
como	 cursos	 que	 ela	 cria	 e	 oferece	 ao	 público.	 Jana	 foi	 uma	 das	 entrevistadas	 que	 mais	
abordou	diversos	 aspectos	 da	 profissionalização	 do	 YouTube.	 Segundo	 ela,	 os	 produtores	 de	
conteúdo	para	o	YouTube	não	conversam	entre	si	para	estabelecer	preços	e	condutas	diante	
das	empresas,	já	que	este	é	um	mercado	muito	novo	e	em	constante	crescimento.	Ela	acredita	
que	 eles	 se	 beneficiariam	de	 um	 compartilhamento	 de	 estratégias,	 preços	 e	maneiras	 de	 se	
remunerar.	 Ela	 também	 conta	 que	 resolveu	 criar	 o	 canal	 em	 um	 momento	 em	 que	 estava	
desempregada,	porque	achou	que	seria	este	poderia	ser	utilizado	como	um	portfólio	virtual	de	
seu	trabalho.	Todavia,	apenas	uma	empresa	a	contratou	ao	longo	dos	anos	por	causa	do	canal	e	
seu	 contrato	 foi	 finalizado	 recentemente.	 Por	 isso	 ela	 está	 desenvolvendo	 novas	 estratégias	
para	 se	 remunerar,	 como	 um	 financiamento	 coletivo	 e	 também	 venda	 de	 seu	 curso	 pela	
Internet.	 Segundo	 ela,	muitos	 YouTubers	 são	 da	 área	 de	marketing	 ou	 publicidade	 e	 isso	 os	
permite	 operar	melhor	 dentro	 da	 lógica	 de	marketing	 da	 plataforma,	 o	 que	 não	 seria	 o	 seu	
caso.		

Renata,	uma	das	criadoras	de	conteúdo	do	Conexão	Feminista	conta	que,	apesar	do	canal	e	das	
outras	redes	sociais	darem	muito	trabalho,	elas	não	são	remuneradas	por	isso.	Ambas	estudam	
para	produzir	o	canal,	têm	outros	trabalhos,	e	rotina	de	vida	comum,	inclusive	com	filhos.		
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O	 canal	 do	 AzMina	 é,	 por	 sua	 vez,	 utilizado	 como	 uma	 forma	 de	 compartilhar	 o	 conteúdo	
jornalístico	produzido	por	elas,	que	majoritariamente	é	veiculado	por	meio	da	revista,	gerando	
pouco	 retorno	 financeiro	para	as	 suas	 idealizadoras.	 Segundo	 elas,	 a	 temática	que	buscaram	
explorar	 não	 atrai	 apoiadores,	 o	 que	 dificulta	 a	 captação	 de	 recursos	 para	 remuneração	
individual	ou	mesmo	outros	investimentos	relacionados.	

	

No	 caso	 da	 AzMina	 no	 YouTube,	 a	 renda	 que	 vem	 dele	 é	 ínfima,	 na	 verdade	 está	
acumulando,	está	lá	parado	esse	dinheiro,	a	gente	nem	se	deu	o	trabalho	de	sacar.	A	
gente	 tem	 muito	 conteúdo	 (…),	 por	 ser	 conteúdo	 que	 envolve	 sexualidade,	 não	
interessa	aos	anunciantes	então	é	um	conteúdo	rejeitado.	(…)	E	aí	a	gente	hoje	recebe	
apoio	 de	 leitores,	 de	 fundações,	 doações	 de	 fundações	 internacionais	 para	 pagar	 as	
nossas	 atividades.	 A	 gente	 tem	 um	 conteúdo	 patrocinado	 pela	 Uber,	 que	 é	 o	 "Café	
com	AzMina"	(…).	A	gente	tem	interesse	de	fazer	esse	tipo	de	formato	no	qual	a	gente	
produz	 um	 conteúdo	 jornalístico,	 a	 empresa	 não	 interfere,	 apenas	 a	 gente	 diz	 a	
proposta	do	que	a	gente	vai	 fazer	 o	que	a	 gente	quer	abordar	e	a	empresa	 financia	
isso,	 assim	como	a	publicidade	 financia	 novela	ou	 financia	o	 jornal	nos	 intervalos.	 É,	
essa	 é	 a	 única	 a	 única	 remuneração	 que	 a	 gente	 tem	 do	 YouTube	 que	 é	 esse	
patrocínio,	mas	ele	não	financia	o	resto	da	revista	AzMina,	ele	serve	apenas	para	pagar	
a	 produção	desse	 conteúdo	que	é	um	conteúdo	caro	de	 se	produzir	porque	envolve	
uma	equipe	muito	grande,	envolve	o	deslocamento,	envolve	toda	uma	produção.	

		

O	canal	Chá	dos	5	é	feito	por	4	produtores	de	conteúdo,	sendo	que	entrevistamos	apenas	um.	
O	 cenário	 profissional	 de	 cada	 um	 deles	 é	 bastante	 distinto,	 mas	 nenhum	 deles	 vive	
exclusivamente	do	canal.	Rafael	Bolacha	conta	que	vive	de	seus	trabalhos	como	ator,	e	também	
da	 venda	 de	 seu	 livro	 e	 palestras	 sobre	HIV.	 Rafael	 explicou	 que	 as	 gravações	 são	 feitas	 em	
parceria	com	a	escola	de	Belas	Artes,	por	isso	eles	têm	a	disponibilidade	de	utilizar	um	estúdio	
e	o	canal	contar	com	uma	produção	mais	profissional,	com	várias	câmeras,	iluminação	e	áudio	
profissionais.	Além	disso,	os	profissionais	participantes	(câmeras,	editores,	etc.)	assim	o	fazem	
“por	amizade"	e	porque	o	canal	acaba	se	tornando	um	caminho,	materializando	um	portfólio,	
para	que	consigam	outros	trabalhos	em	suas	áreas.	Tendo	isto	em	vista,	os	integrantes	do	canal	
decidiram	por	trabalhar	em	um	modelo	de	temporada,	concentrando	as	gravações	em	um	ou	
alguns	dias	para	conciliar	a	agenda	de	todos,	sem	prejudicar	suas	demais	profissões.	

Daniel	Bonfim	conta	que	tinha	a	pretensão	de	ganhar	a	vida	com	o	canal,	porém	isso	não	foi	
possível.	 Ele	 afirma	 que	 hoje	 está	 trabalhando	 com	 outras	 coisas	 e	 que	 está	 deixando	 o	
YouTube	cada	vez	mais	de	lado.	Pelo	fato	de	ter	estudado	jornalismo,	ele	tinha	a	perspectiva	de	
que	 o	 YouTube	 seria	 a	 plataforma	 de	 comunicação	 onde	 poderia	 exercer	 seu	 trabalho	 e	 se	
remunerar	por	ele.	Contudo,	a	dinâmica	com	o	canal	seguiu	outro	curso.	

	
(…)	eu	ganhei	dinheiro	com	YouTube:	pouco,	muito	pouco	considerando	o	que	seria,	
sei	 lá,	pensando	assim	salário	base	de	 um	 jornalista	ou	de	uma	pessoa	em	horas	do	
que	eu	trabalhei	e	dediquei,	 entende?	O	dinheiro	do	YouTube	não	 foi	o	que	valeu	a	
pena.	(…)	O	que	valeu	a	pena	assim	foram	campanhas	que	eu	fiz	específicas.	Eu	fiz	uma	
campanha	 para	 conseguir	 grana	 para	 viajar	 que	 deu	 certo.	 Eu	 consegui	 fazer	 um	
intercâmbio	muito	legal	por	causa	da	colaboração	das	pessoas	que	me	seguiam.	Eu	fiz	
por	um	tempo	campanha	de	financiamento	coletivo	que	de	alguma	maneira	deu	certo	
por	um	tempo	(…)	mas	não	era	uma	coisa	que	vingava,	e	mesmo	o	que	vingou	nunca	
seria	bem	perto	do	que	seria	o	salário	assim,	né?		
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	A	partir	desses	relatos,	o	que	mais	chama	atenção	é	uma	possível	relação	entre	o	número	de	
inscritos	no	canal	e	seu	impacto	direto	na	possibilidade	de	dedicação	exclusiva	à	produção	de	
conteúdo	online	ou	não,	por	parte	dos	YouTubers.	Além	disso,	algumas	pautas	ainda	parecem	
ser	mais	 sensíveis	 e	 com	menor	 receptividade	 social,	 especialmente	 as	 questões	 raciais	 e	 de	
identidade	 de	 gênero,	 o	 que	 acaba	 dificultando	 a	 sustentabilidade	 dos	 projetos,	 incluindo	 o	
projeto	financeiro	dos	seus	idealizadores.	Por	isso,	cada	canal	vem	buscando	desenvolver	suas	
próprias	 estratégias	 considerando	 seu	 perfil,	 seus	 objetivos,	 seus	 recursos	 humanos,	 de	
infraestrutura	e	financeiros	que	têm	disponíveis.	A	maior	parte	deles	entende	que	é	importante	
ter	estratégia	de	marketing	e	comunicação	para	se	desenvolver	na	plataforma,	mesmo	aqueles	
que	afirmam	não	terem	este	conhecimento.		

A	quantidade	de	 trabalho	concentrado	em	uma	única	pessoa	versus	a	 remuneração	que	eles	
recebem	também	se	mostra	determinante.	Muitos	comparam	como	a	produção	de	conteúdo	
na	televisão	é	segmentada	entre	diversos	profissionais	especialistas,	enquanto	no	YouTube	um	
único	profissional,	via	de	regra,	acaba	ficando	responsável	por	toda	a	linha	produtiva	-	desde	de	
a	concepção,	roteirização,	e	filmagem	até	a	edição,	disponibilização	e	divulgação	do	conteúdo.	

	
 5.3. Estratégias dentro e fora da plataforma 

	
	

Dentre	as	estratégias	para	difundir	seu	trabalho	e	as	pautas	que	julgam	relevantes,	ganhar	mais	
seguidores	 e/ou	 chamar	 atenção	das	marcas	 para	 publicidade,	é	 importante	dedicar	 atenção	
especial	às	estratégias	dos	entrevistados	em	relação	a	outras	plataformas	e	redes	sociais,	para	
compreender	sua	interação	e	dinâmica,	bem	como	eventualmente	identificar	novas	pautas	de	
pesquisa.	

Nas	 entrevistas,	 também	 procuramos	 mapear	 a	 trajetória	 dos	 YouTubers	 em	 outras	 redes	
sociais,	 principalmente	 se	 havia	 diferenças	 no	 uso	 de	 cada	 uma	 delas	 para	 a	 finalidade	 de	
disseminação	 das	 suas	 narrativas	 e	 agendas	 temáticas.	 Ainda	 que	 não	 tenha	 sido	 possível	
identificar	 um	 padrão	 único	 ou	 predominante,	 chama	 atenção	 as	 diferentes	 razões	 e	 táticas	
para	 conciliar	 o	 uso	 de	 diferentes	 plataformas.	 A	 maioria	 afirma	 que	 utiliza	 Facebook,	
Instagram	e	Twitter,	seja	para	impulsionar	o	conteúdo	do	YouTube,	seja	veiculando	outro	tipo	
de	conteúdo	nesses	ambientes132.		

Em	apenas	 três	 casos,	o	YouTube	não	 foi	mencionado	como	sendo	a	principal	plataforma	de	
comunicação	 dos	 criadores	 de	 conteúdo.	 Todos	 os	 demais	 relataram	 que	 o	 YouTube	 era	 ou	
acabou	se	tornando	central	posteriormente.		

Cinco	dos	trezes	entrevistados	afirmaram	ter	abandonado	outras	plataformas	ao	avaliar	que	o	
algoritmo	 dessas	 redes	 não	 disseminava	 seu	 conteúdo,	 sendo	 necessário	 patrocinar	 as	

                                                
132	O	impulsionamento	de	vídeos	no	YouTube	ocorre	de	maneira	diferente	das	práticas	de	outras	redes	sociais,	já	

que	não	há	como	pagar	para	que	os	vídeos	sejam	destacados	dos	demais.	A	plataforma,	entretanto,	sugere	que	
os	produtores	divulguem	seus	videos	em	outros	canais,	em	outros	meios	de	comunicação	e	em	outras	 redes	
sociais.	Também	é	mencionada	a	possibilidade	de	se	criar	selos	para	sites	por	meio	das	APIs	do	YouTube,	pelo	
uso	 de	 ícones	 e	 logos	 da	 plataforma.	 AJUDA	 do	 YouTube.	 Promover	 seus	 vídeos.	 Disponível	 em:	
<https://support.google.com/YouTube/answer/141808?hl=pt-BR>.	Acesso	em:	11	set.	2019.	
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postagens	para	isto.	Guilherme	Melles,	do	canal	Quebrando	o	Tabu,	por	exemplo,	relata	que	a	
instabilidade	 das	 páginas	 e	 as	 mudanças	 de	 algoritmo	 fizeram	 com	 que	 muitos	 outros	
produtores	de	conteúdo	caíssem	em	números	e	até	as	abandonassem.	

Renata	 Senlle,	 do	 Conexão	 Feminista,	 chama	 atenção	 para	 o	 que	 denomina	 de	 “batalha	 de	
algoritmos	entre	o	YouTube	e	o	Facebook”,	que	estaria	dificultando	um	pouco	os	seus	esforços	
de	 ampliação	 da	 audiência,	 principalmente	 por	 elas	 nunca	 terem	 impulsionado	 posts.	 Isto	
porque	 o	 Facebook	 não	 dissemina	 posts	 com	 link	 que	 enviem	 o	 usuário	 para	 fora	 da	
plataforma,	especialmente	para	o	YouTube.	

Guilherme	Melles	também	afirmou	que	sempre	trabalhou	com	metas	diárias	de	alcance	e	que	
essas	 mudanças	 nos	 algoritmos	 e	 distribuição	 das	 postagens	 atrapalharam	muito	 pois,	 para	
manter	as	metas,	foi	necessário	mudar	o	ritmo	e	aumentar	a	quantidade	de	trabalho.	Foi	esse	
cenário	que	o	incentivou	a	investir	no	YouTube,	segundo	ele.	

Pedro	HMC,	do	canal	Põe	na	Roda,	por	sua	vez,	afirma	que	utiliza	todas	as	redes	sociais	como	
instrumento	de	divulgação	do	 seu	canal,	buscando	montar	um	ciclo	onde	o	usuário	acabe	no	
YouTube	ou,	ainda,	para	complementar	o	vídeo,	 já	que	as	pessoas	estariam	no	dia	a	dia	mais	
presentes	 no	 Facebook	 e	 no	 Instagram,	 na	 sua	 avaliação.	 Ainda	 assim,	 pondera	 que,	 para	 o	
consumo	 do	 conteúdo,	 o	 YouTube	 seria	 mais	 adequado.	 Para	 ele,	 um	 comunicador	 não	
consegue	viver	só	com	uma	rede	social	hoje	em	dia	e	ter	constância	na	produção	de	conteúdo	é	
fundamental.		

Rafael	 Bolacha,	 do	 Chá	 dos	 5,	 relatou	 que	 eles	 também	 têm	 páginas	 no	 Facebook	 e	 no	
Instagram,	mas	com	o	canal	Chá	dos	5	tem	um	formato	diferente,	composto	por	temporadas.	
Por	causa	dessa	dinâmica,	suas	atenções	às	redes	se	focam	mais	no	momento	de	lançamento	
para	divulgação	dessas	temporadas.	

Ainda	dentro	da	discussão	 sobre	o	uso	e	estratégia	de	difusão	de	conteúdo	em	outras	 redes	
sociais,	muitos	entrevistados	mencionaram	novamente	a	dificuldade	de	ter	que	produzir	todo	o	
conteúdo	sozinhos	e	ainda	cuidar	da	manutenção	de	plataformas	com	funcionamentos	e	perfis	
tão	 diferentes.	 Ainda	 assim,	 fazem	 uso	 desses	 outros	 meios	 com	 a	 finalidade	 de	 transmitir	
conteúdo	relacionado	ao	grupo	para	o	qual	se	dirige	e	divulgar	sua	produção	do	YouTube.	

Em	termos	de	agendas	de	pesquisa,	é	possível	que	seja	interessante	estudar	como	o	Instagram	
[e	o	IGTV]	também	funcionam	para	difusão	da	voz	destes	grupos	e	as	oportunidades	e	desafios	
desta	 plataforma,	 já	 que	 foi	 a	 que	 apareceu	mais	 frequentemente	 como	 também	 relevante,	
embora	não	central,	para	os	produtores	de	conteúdo.		

	
 5.4. Impacto dos canais nas pessoas e grupos discriminados  

	
Outra	importante	hipótese	que	essa	pesquisa	buscou	explorar	era	se	produtores	de	conteúdo	
que	representam,	simbólica	e	discursivamente,	pautas	de	grupos	historicamente	e	socialmente	
vulnerabilizados,	 encontram	 no	 YouTube	 um	 espaço	 de	 maior	 representação	 do	 que	
anteriormente	 encontravam	 nas	 mídias	 tradicionais	 e	 se	 isto	 teria	 algum	 impacto	 nos	
indivíduos	 pertencentes	 a	 estes	 grupos.	 Considerando	 esta	 hipótese,	 questionamos	 aos	
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entrevistados	se	e	como	eles	identificavam	o	impacto	de	seus	canais	nas	pessoas	e	nos	grupos	
com	e	para	os	quais	falam.	

Os	YouTubers	negros	entrevistados	e	que	trabalham	questões	raciais	(Adilson	Junior,	do	canal	
AD	Junior	e	Samuel	Gomes,	Samuca,	do	canal	Guardei	no	Armário),	chamaram	atenção	para	a	
falta	 de	 representatividade	 histórica	 de	 pessoas	 e	 discursos	 da	 negritude	 nas	 mídias	
tradicionais,	em	conformidade	com	o	que	foi	demonstrado	a	partir	da	 literatura	descrita	pela	
pesquisa.	Ambos	relatam	que	as	mídias	tradicionais	mostram	o	povo	brasileiro	como	branco	e	
de	 classe	 média,	 tal	 qual	 aparece	 nas	 novelas,	 quando	 a	 realidade	 é	 bem	 diferente.	 Nesse	
sentido,	contam	que	encontraram	no	YouTube	um	espaço	para	contar	a	história	de	seu	povo	a	
partir	de	sua	própria	vivência	e	isso	possibilitou	que	outras	pessoas	que	se	identificassem	com	
estas	questões	e	se	vissem	representadas.	Nas	palavras	de	Adilson	Junior,	do	canal	AD	Junior:		

	

O	papel	dos	YouTubers	negros	é	de,	primeiramente,	contar	uma	história	que	o	Brasil	
nunca	contou.	 A	história	do	 nosso	 dia	 a	dia.	A	gente	 está	 contando,	 por	 exemplo,	a	
saga	da	mulher	negra	pelo	cabelo,	da	reconstrução	da	imagem.	O	empoderamento	das	
pautas	 e	 principalmente	 da	valorização	 das	 religiões	 de	matrizes	 africanas.	 Existe	 ali	
uma	outra	narrativa	que	o	Brasil	nunca	contou.	Até	então	antes	do	YouTube	e	outras	
redes	 sociais,	 mas	 a	 gente	 está	 falando	 exatamente	 do	 YouTube,	 a	 história	 que	 se	
contava	era	a	seguinte:	as	mães	brasileiras	se	chamam	Helena,	moram	em	Copacabana	
ou	no	Leblon	e	nossa	vida	é	um	 roteiro	de	Manuel	Carlos,	né?	E	aí	deixa	de	 ser.…	a	
gente	começa	a	contar	uma	outra	história,	que	as	pessoas	falam:	“ó,	quem	são	essas	
pessoas?”.	E	a	gente	 começa	a	contar	para	a	gente	mesmo,	né?	Então	o	movimento	
negro	hoje,	ele	tem	muito	essa	questão	das	pessoas	se	verem	em	vozes	que	estão	em	
outros	 estados,	 em	outros	 lugares	 que	 a	 gente	 não	 encontraria	 antes,	mas	 que	 fala	
exatamente	a	mesma	dor	que	eu	sinto	aqui,	ou	o	mesmo	tipo	de	desafio	que	eu	vivo	
na	 minha	 realidade.	 Por	 exemplo,	 eu	 moro	 na	 Alemanha,	 mas	 como	 pode	 um	
brasileiro	que	mora	na	Alemanha	falar	com	tantos	milhões	de	pessoas	no	Brasil	que	se	
identificam	com	minha	pauta?	Porque	ali	é	um	espaço	comum	para	a	gente	discutir	o	
que	é	ser	negro.	Seja	no	Brasil,	seja	fora,	seja	na	África.	Porque	em	algum	momento	o	
racismo	passa	por	todos	nós.	As	dificuldades,	as	delimitações,	passam	por	todos	nós.	
Então	a	Internet	é	muito	importante	e	o	YouTube	traz	esse	lugar,	né?	Esse	canal.	Que	é	
realmente	 um	 canal,	 né?	 Imagina	 hoje	 eu	 tenho	 um	 canal	 de	 YouTube,	 que	 é	 uma	
coisa	impensável	nos	anos	90.	
	

Os	 demais	 entrevistados	 apresentaram	 relatos	 semelhantes,	 de	 que	 muitos	 seguidores	
encontraram	 em	 seus	 vídeos	 uma	 primeira	 representatividade	 e	 identificação	 que	 não	 era	
possível	encontrar	anteriormente	nas	mídias	tradicionais.	Juliana	Aragão,	por	exemplo,	do	canal	
Arv	Maria,	conta	que	esta	representatividade	é	muito	pequena	na	televisão	e	que	mesmo	no	
YouTube	 ainda	 são	 poucas	 produtoras	 de	 conteúdo	 lésbicas	 ou	 bissexuais.	 Em	 seu	 relato	 de	
vivência	pessoal,	Juliana	afirma	que	se	ela	tivesse	tido	representatividade	quando	começou	a	se	
descobrir	 como	 mulher	 lésbica,	 ela	 provavelmente	 teria	 deixado	 de	 vivenciar	 situações	
desagradáveis.	 Nesse	 sentido,	 acredita	 que	 o	 papel	 da	 Internet	 e	 do	 YouTube	 seja	 muito	
importante,	porque	as	mídias	tradicionais	não	traziam	representatividades,	o	que	fazia	com	que	
as	pessoas	não	se	sentissem	normais:	

	
E	o	YouTube	ele	vem	justamente	para	isso	porque	é	um	negócio	que	não	depende	de	
uma	televisão,	de	um	filme	ou	de	um	desenho	animado	ou	outras	coisas	para	que	você	
traga	 isso.	Se	você	abre	o	YouTube	e	você	não	acha	uma	 referência	que	você	busca,	
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você	pode	simplesmente	criar.	Então	eu	acho	que	o	YouTube	e	os	YouTubers	têm	uma	
responsabilidade	muito	grande.	

	

Renata	Senlle,	uma	das	produtoras	do	Conexão	Feminista	acredita	que	tantas	pessoas	falando	
de	discriminação	ajuda	muito	num	contrapeso	com	as	mídias	tradicionais,	por	ser	um	mundo	
novo	 de	 possibilidades,	 por	 outro	 lado	 sempre	 se	 questionando	 como	 e	 para	 quem	 essa	
discussão	está	chegando,	novamente	confirmando	a	descrição	da	literatura.	

Estas	 falas	 refletem	 o	 que	 a	 autora	 Joice	 Berth	 chama	 de	 empoderamento133,	 conforme	
demonstrado	no	capítulo	3	desta	pesquisa,	ou	 seja,	 a	consciência	de	opressão	e	de	 injustiças	
sofridas	por	todo	um	grupo,	que	passa	a	ser	capaz	de	se	organizar	e	tentar	alterar	as	estruturas	
sociais	que	causam	estas	desigualdades.	

Ainda	neste	sentido	de	impacto	nas	estruturas	sociais,	a	conexão	entre	pessoas	foi	considerada	
fundamental	por	Renata	e	inspirou,	inclusive,	o	nome	do	canal,	já	que	ela	mora	em	São	Paulo	e	
a	Heloísa	Righetto	(outra	integrante)	em	Londres.		

	

(…)	 	 as	 redes	 sociais	 digitais	 trouxeram,	 uma	 nova,	 o	 novo	 momento	 para	 vários	
movimentos	 sociais,	 entre	eles	o	 feminismo.	 	 (…)	porque	as	 redes	 sociais	digitais,	de	
fato,	 fizeram	 eclodir	 numa	 velocidade,	 num	 volume,	 que	 acho	 que	 talvez	 a	 gente	
nunca	 tinha	 visto	 antes,	 né,	 com	 as	 hashtags,	 com	 as	 hashtags	 para	 promover	 as	
campanhas	e	tal.	

	

Na	 narrativa	 de	 Samuel	 Gomes,	 do	 canal	 Guardei	 no	 Armário,	 esta	 nova	 possibilidade	 de	
representação	permitiu	que	pessoas	pertencentes	a	estes	grupos	sua	autoestima	e	mudassem	
seu	comportamento	para	se	auto	afirmarem	enquanto	grupo:		

	

Se	você	parar	pensar	você	não	veria	meninas	pretas	usando	seus	blacks	se	não	fosse	o	
YouTube.	A	gente	não	falaria	sobre	empoderamento	se	não	fosse	o	YouTube.	A	gente	
não	estaria	discutindo	o	feminismo	se	não	fosse	o	YouTube.	A	gente	não	falaria	sobre	
pautas	mais	sensíveis	se	não	fosse	o	YouTube.	O	YouTube	está	pautando	muitas	coisas	
e	isso	precisa	ser	levado	para	a	TV.	(…)	A	Nataly	Neri	já	foi,	o	Spartakus	já	foi,	a	Xongani	
já	foi,	já	foi	um	monte	de	gente	para	falar	sobre	isso,	né?	Sobre	as	nossas	vivências	que	
a	 gente	 não	 tinha	 espaço	 para	 falar.	 Então	 o	 papel	 do	 YouTube	 hoje	 no	 Brasil	 é	
informar	para	o	brasileiro	o	real.	Porque	até	então,	na	mídia,	o	brasileiro	que	existia	
era	o	padrão	branco	de	Ipanema	e	a	gente	sabe	que	o	Brasil	é	muito	mais	do	que	isso	e	
era	muito	mais	complexo.	Então	a	gente	tem	a	oportunidade	de	falar.	Tudo	bem	que	a	
gente	não	tem	o	alcance	de	um	padrão	que	tem	dentro	do	YouTube	[sic],	mas	a	gente	
já	estaria	ocupando	e	uma	hora	as	pessoas	vão	nos	ver.	

	

Daniel	Bonfim,	que	também	trata	de	questões	LGBTQI+,	acredita	que	não	só	o	YouTube,	mas	a	
Internet	como	um	todo	mudou	muito	a	realidade	de	pessoas	LGBTQI+	no	Brasil.	Ele	mencionou	
que	 a	 existência	 dos	 canais	 no	 YouTube	 acaba	 tornando	 a	 experiência	 mais	 visual	 e	 mais	
completa,	 facilitando	 a	 empatia	 por	 parte	 dos	 espectadores.	 Além	 disso,	 também	menciona	

                                                
133	BERTH,	Joyce.	Empoderamento.	São	Paulo:	Sueli	Carneiro;	Pólen	Livros,	2019.	
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que	a	disponibilidade	de	informação	na	Internet	permitiu	que	as	pessoas	entrassem	em	contato	
com	a	 sua	 própria	 sexualidade	 e	 verificassem	que	 sua	 vivência	 era	 compartilhada	por	 outras	
pessoas:		

	

Eu	acho	que	a	Internet	ajudou	a	gente	a	se	conhecer,	e	eu	acho	que	quando	a	gente	se	
conhece,	conta	nossa	história	um	para	o	outro,	quando	a	gente	faz	um	amigo	gay,	um	
amigo	ou	LGBT,	a	gente	tem	que	contar	e	quando	você	conta,	você	percebe	que	outra	
pessoa	passa	por	coisas	parecidas	que	você	passou	não	é,	não	é	só	você	que	passa	por	
essa	dificuldade	a	qual	você	está	passando	e	isso	é	muito	poderoso,	né.	

	

Para	Daniel,	esta	dimensão	de	grupo	teria	potencial	para	tornar	a	existência	das	pessoas	menos	
opressora,	 inclusive	 em	 cenários	 que,	 em	princípio,	 poderiam	parecer	mais	 difíceis.	 Segundo	
ele,	o	YouTube	tem	o	poder	de	chegar	na	cidade	pequena	onde	as	minorias	se	sentem	muito	
diferentes	 e	 também	 conseguiu	 chegar	 mais	 longe	 do	 que	 a	 comunicação	 tradicional.	 Não	
apenas	 pautas	 LGBTQI+,	 mas	 muitas	 outras	 foram	 libertas	 pela	 Internet,	 avalia	 Bonfim.	
Contudo,	 ele	 ressalta	 que	 essa	 liberdade	 é	 também	muito	 perigosa	 no	 sentido	 de	 que	 tem	
muita	 gente	 no	 YouTube	 sem	 formação	 alguma	 para	 falar	 de	 determinados	 temas,	 o	 que	
poderia	disseminar	opiniões	incorretas,	sem	nenhum	tipo	de	filtro	ou	curadoria.	Juliana	Aragão,	
do	canal	Arv	Maria,	também	enfatizou	a	importância	da	responsabilidade	com	quem	se	fala	e	
sobre	o	que	se	fala,	já	que	os	usuários	se	identificam	com	os	vídeos,	o	que	gera	um	sentimento	
de	proximidade	e	de	confiança.	

Situações	 semelhantes	 também	 foram	 mencionadas	 por	 Pedro	 HMC,	 do	 Põe	 na	 Roda,	 que	
chamou	 atenção	 para	 relatos	 de	 heterossexuais	 que	 teriam	 passado	 a	 entender	 um	 amigo	
LGBTQI+	ou	de	mães	que	passaram	a	aceitar	filhos.	Esses	feedbacks,	segundo	HMC,	mostraram	
para	ele	 o	 potencial	 transformador	do	 seu	 trabalho	 e	 são	o	maior	 incentivo,	 valendo	“muito	
mais	que	likes	e	números”.	Para	ele,	o	fato	de	seu	conteúdo	impactar	também	pessoas	fora	do	
grupo	vulnerável	a	que	seu	discurso	se	refere	se	mostra	como	um	efeito	colateral	positivo	que	
também	impacta	na	vivência	de	indivíduos	deste	grupo.	

O	 YouTuber	 Samuel	 Gomes	 também	 relatou	 que	 suas	 narrativas	 têm	 impacto	 na	 vida	 dos	
indivíduos	que	assistem	o	canal,	que	muitas	vezes	compartilham	que	se	sentem	mais	seguros	
em	 sua	 existência.	 Ele	 relatou,	 por	 exemplo,	 receber	 muitas	 mensagens	 de	 seguidores	
contando	suas	histórias	de	superação,	que	se	assumiram	em	sua	sexualidade	porque	se	sentiu	
fortalecido	 pela	 narrativa	 contada	 em	 seus	 vídeos.	 Isso	 o	 fez	 buscar	 orientar	 o	 seu	 projeto	
também	com	a	construção	de	“espaços	seguros	para	fala	e	cura”.		

Na	 opinião	 de	 Rafael	 Bolacha,	 representante	 entrevistado	 do	 Chá	 dos	 5,	 o	 fato	 de	 canais	
representantes	de	minorias	no	YouTube	criarem	referências	para	as	novas	gerações	seria	muito	
importante	para	o	que	ele	 chama	de	democratização	dos	conteúdos,	ou	seja,	maior	acesso	a	
conteúdo	que	antes	não	chegavam	a	este	público.	Além	disso,	Rafael	acredita	que	estes	canais	
têm	 impacto	 ao	 conectar	 minorias,	 já	 que	 os	 produtores	 acabam	 por	 dialogar	 e	 aprender	
também	 com	 representantes	 de	 outros	 grupos	 vulnerabilizados.	 Nesse	 sentido,	 como	 um	
processo	de	transformação	pessoal,	ele	também	afirmou	que	aprendeu	muito	com	o	canal	por	
meio	de	contato	com	pessoas	que	o	procuram	para	conversar	sobre	temas	que	não	são	a	sua	
realidade.		
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Sobre	 a	 atuação	 direta	 em	 pautas	 de	 discriminação,	 Luiza	 Junqueira	 pondera	 que	 ainda	 é	
necessário	um	pouco	de	entretenimento,	de	humor,	em	reação	ao	que	o	povo	que	saber,	do	
popular,	 para	 que	 o	 vídeo	 tenha	 sucesso.	 Na	 sua	 avaliação,	 os	 YouTubers	 que	 tratam	 das	
questões	de	discriminação	conseguem	trazer	 pautas	 importantes	através	do	 entretenimento,	
pela	subjetividade,	muitas	vezes	falando	de	si	próprio.	Dessa	maneira,	o	YouTube	traz	para	uma	
linguagem	 leve	 assuntos	 que	 as	 pessoas	 não	 consumiriam,	 pelo	 menos	 que	 a	 massa	 não	
consumiria	de	outra	forma.	

Esse	 humor	 para	 tratar	 de	 assuntos	 delicados	 é	 o	 que	 move	 o	 canal	 DR	 Oficial,	 de	 Felipe	
Ventura.	Segundo	ele,	é	muito	importante	o	papel	dos	YouTubers	para	tratar	não	somente	de	
pautas	 de	 discriminação,	 mas	 todo	 tipo	 de	 discussão	 de	 diversidade,	 respeito,	 inclusão.	
Segundo	 ele,	 quando	 ele	 e	 a	 esposa,	 responsáveis	 pela	 produção	 do	 canal	 DR	 Oficial,	
perceberam	mesmo	 que	 o	 canal	 tivesse	 um	 propósito	 financeiro,	 poderia	 ter	 um	 propósito	
social	tratando	de	pautas	de	grupos	vulnerabilizados,	dando	protagonismo	para	quem	merece,	
foi	isso	que	fizeram:	

	
Pois	então	a	partir	do	momento	que	a	gente	começou	a	estudar	e	entender	como	a	
gente	 poderia	 participar	 dessa	 discussão	 social,	 a	 gente	 também	 tomou	 como	 nós	
somos	 privilegiados	 como	 criadores	 de	 conteúdo	 porque	 YouTubers	 brancos	
heterossexuais	de	classe	média	tem/tendem	a	ter	mais	visibilidade	na	 Internet,	assim	
com	 tendem	 a	 ter	 mais	 visibilidade	 no	 mercado	 de	 trabalho,	 enfim,	 em	 todos	 os	
segmentos	da	sociedade	né.	Então	nós	tendemos	também	a	ter	mais	audiência.	Então	
nós	temos	mais	contatos,	nós	temos	mais	conhecimento,	podemos	viajar	para	fora	do	
Brasil	 para	 falar	 tudo	 isso	 que	 eu	 to	 falando	 para	 vocês	 aqui.	 Sabe,	 cientes	 disso,	 a	
gente	pensou:	 como	a	gente	pode	 fazer	disso,	desse	nosso	movimento,	 também	um	
movimento	 de	 relevância	 social	 e	 de	 certa	 forma	 ajudar	 o	 país	 de	 forma	 geral,	 um	
movimento	mais,	um	propósito,	não	apenas	empresarial	sabe.	Embora	a	gente	queira	
ganhar	dinheiro	sim,	porque	nós	somos	empresários,	mas	como	a	gente	pode	 injetar	
propósito.	 Bom,	 vamos	 então	 dar	 o	 nosso	 protagonismo,	 para	 quem	 merece	
protagonismo.	Então	tem	muito	a	ver	com	o	nosso	lugar	de	fala,	nós	vamos	falar	assim	
de	relacionamentos	humanos,	mas	quando	a	gente	envolve	a	esfera	racial	a	gente	vai	
dar	protagonismo	para	criadores	negros.	Quando	isso	envolve	a	esfera	de	bullying	ou	
gordofobia,	vamos	dar	para	o	protagonismo	para	criadores	que	tratam	de	gordofobia.	
Quando	 a	 gente	 for	 falar	 dos	 relacionamentos	 que	envolvem	 qualquer	 tipo	 de	
segregação	 por	 conta	 de	 orientação	 sexual,	 vamos	 dar	 protagonismo	 criadores	 do	
universo	 LGBT,	editorial	 LGBT.	 (…)	A	estrela	do	DR	é	a	nossa	 comunidade.	Porque	os	
nossos	vídeos,	na	verdade,	eles	são	pequenos	espelho	e	quando	as	pessoas	abrem	no	
celular	 elas	 se	 enxergam	 nos	 nossos	 vídeos	 independentemente	 de	 quem	 está	
interpretando	aquilo	ali.	
	

Guilherme	Melles,	do	canal	Quebrando	o	Tabu,	por	sua	vez,	discutiu	a	questão	do	 impacto	a	
partir	de	dois	eixos	complementares:	(i)	capacidade	de	mudar	ideias	e	(ii)	impacto	positivo	para	
o	setor	da	sociedade	civil	de	Direitos	Humanos134.	Segundo	ele,	ainda	que	estes	impactos	não	
                                                
134	Para	 entender	 e	mostrar	 o	 quanto	 eles	 os	 vídeos	 e	 os	 canais	 no	 YouTube	 podem	 ser	 úteis	 de	 forma	 real	 e	

comprovável,	para	essas	pessoas	e	 organizações,	Guilherme	planejou	doze	campanhas	ao	 longo	do	 ano	com	
diferentes	 necessidades.	 A	 cada	 uma,	 eles	 conversam	 com	 as	 organizações,	 escolheram	uma	 e	 combinaram	
uma	meta,	relacionada	a	algo	que	eles	precisavam	em	termos	de	comunicação,	alcance.	A	primeira	foi	de	uma	
ONG	LGBT	que	se	chama	All	Out,	que	procurava	colher	assinaturas	para	um	abaixo	assinado	pela	criminalização	
da	homofobia.	Eles	 iniciaram	o	trabalho	com	300mil	assinaturas	e	precisavam	bater	a	meta	de	500mil,	assim,	
criaram	uma	estratégia,	convidaram	YouTubeYouTubers	para	ler	relatos	de	homofobia,	usando,	dessa	maneira,	
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sejam	 facilmente	mensuráveis,	é	 importante	 levar	em	contar	os	 inúmeros	relatos	que	ele	diz	
receber	 de	 usuários	 que	 afirmam	 ter	 revisto	 seus	 conceitos,	 que	 passaram	 a	 ser	 a	 favor	 de	
determinados	assuntos,	ou	que	a	página	os	ajudou	no	contexto	de	algum	problema	específico,	
como	depressão.		

De	 uma	 forma	 ampla,	 e	 bem	 articulada	 com	 a	 discussão	 da	 literatura	 sobre	 maior	
representatividade	na	 Internet	 que	nas	mídias	 tradicionais,	os	entrevistados	 ressaltam,	 como	
uma	 percepção	 geral,	 que	 o	 YouTube	 tem	 tido	 um	 grande	 impacto	 tem	 dado	 voz	 a	
representantes	 de	 grupos	 discriminados	 socialmente,	 apenas	 de	muitos	 desafios	 vivenciados	
pelos	 YouTubers	 ao	 longo	 processo,	 dentro	 e	 fora	 da	 plataforma.	 De	 forma	 suscita,	 este	
impacto	 pode	 sistematizado	 em	 três	 principais	 categorias:	 (1)	 representações	 simbólicas	 e	
discursivas	que	antes	inexistiam	nas	mídias	tradicionais	e	agora	se	fazem	disponíveis	e	visíveis	
na	 Internet;	 (2)	uma	percepção	geral	de	 impacto	no	empoderamento	de	 indivíduos	 e	 grupos	
sociais	 vulnerabilizados	 social	 e	 historicamente;	 (3)	 impactos	 também	 em	 pessoas	 que	 não	
pertencem	ou	se	veem	como	membro	de	um	determinado	grupo	vulnerável,	mas	que	passam	a	
compreender	melhor	determinadas	questões	e	a	rever	suas	percepções	e	preconceitos.		

Este	resultado	decorrente	das	entrevistas	está	alinhado	com	o	que	encontramos	nas	respostas	
ao	 survey	 demonstrativo	 que	 realizamos	 através	 do	 Google	 Forms.	 O	 objetivo	 desse	
levantamento	 foi	 visualizar,	de	 forma	exemplificativa,	o	 impacto	do	YouTube	e	dos	 canais	de	
discriminação	na	vida	das	pessoas.	

Do	total	dos	262	respondentes,	a	maioria	foi	de	mulheres	heterossexuais	(54,2%),	seguido	por	
homens	heterossexuais	(18,7%)	e	mulheres	LGBTQI+	(16%).	A	faixa	etária	foi	bem	diversificada,	
principalmente	dos	17	aos	55	anos.	A	maioria	se	declarou	branca	(72,9%),	seguida	por	negros	
(19%).		

Quando	 perguntados	 sobre	 o	 impacto	 de	 vídeos	 em	 suas	 vidas,	 os	 participantes	 do	 survey	
apontaram	 diversas	 dimensões	 que	 corroboram	 a	 discussão	 acima.	 A	 seguir,	 destacamos	
algumas	 das	 respostas	 que	 ilustram	 a	 diversidade	 de	 impactos	 diretos	 e	 indiretos.	 Outras	
contribuições	podem	ser	lidas	no	relatório	metodológico	complexo	disponível	no	Anexo	4.	

Vendo	que	existem	outras	pessoas	como	eu,	pude	 finalmente	
aceitar	 minha	 sexualidade	 e	 pela	 primeira	 experienciar	 um	
sentimento	de	acolhimento	e	pertencimento!	
	
Acho	que	alguns	conteúdos	do	YouTube	 foram	essenciais	não	
só	 para	 eu	 entender	 a	minha	 sexualidade,	mas	 também	para	

	aceitá-la. 	
	

                                                                                                                                                       
a	rede	deles	para	divulgação,	e	alcançaram	650	mil	assinaturas.	Em	um	outro	caso,	eles	ajudaram	um	grupo	que	
se	chama	Ninguém	Fica	Para	Trás	e	que	atua	como	incubadora	de	ativismos	em	cidades.	O	objetivo	era	ajudar	
em	uma	campanha	que	abordava	mudanças	do	novo	governo	relacionadas	 com	violência	a	pessoas	e	grupos	
vulneráveis.	O	objetivo	era,	 levantar	dinheiro	 para	 distribuir	 para	 instituições	que	cuidassem	dessas	pessoas,	
como	a	Casa	1	em	São	Paulo.	A	partir	desse	briefing,	 eles	 criaram,	em	parceria	 com	uma	editora	de	 impacto	
social,	um	livreto	de	cards	destacáveis	que	era	uma	mini	versão	da	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos.	
Depois,	 organizaram	um	 crowdfunding,	 do	 qual	 o	 livreto	 era	 uma	 das	 recompensas,	 e	 conseguiram	dinheiro	
para	a	organização.	
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Alguns	 vídeos	 me	 fizeram	 entender	 melhor	 minha	 condição	
enquanto	mulher	preta	e	como	o	conceito	de	raça	pode	afetar	
as	minhas	relações	interpessoais	
	
Assistir	ao	Papo	de	Preta	tem	influenciado	a	minha	visão	sobre	
o	sofrimento	das	mulheres	negras	e	o	meu	 lugar	de	privilégio	
como	branca	numa	sociedade	racista. 

 
Esses	 relatos	 nos	 mostram,	 e	 confirmam,	 o	 que	 os	 YouTubers	 entrevistados	 acreditam,	 a	
importância	 da	 representatividade	 para	 que	 as	 pessoas	 se	 percebam	 e	 se	 conheçam	 como	
representantes	de	um	certo	grupo.	Todo	esse	sentimento	de	pertencimento	só	foi	possível	pela	
veiculação	 desses	 temas	 discriminados,	 que	 antes	 não	 eram	 tratados	 pela	 mídia	 tradicional,	
pelo	YouTube.	

Do	 outro	 lado,	é	 interessante	 também	observar	 como	os	 próprios	 YouTubers	 se	 veem	nesse	
processo	e	o	impacto	dos	seus	projetos	na	sua	identidade	enquanto	produtor	de	conteúdo.	

	
(...)	 hoje	 ser	 um	 YouTuber	 de	 sucesso	 vai	 muito	 além	 de	 ser	 um	 YouTuber	muito	
famoso	 ou	 com	 números.	 Eu	 acredito	 que	 ser	 um	 YouTuber	de	 sucesso	 é	 conseguir	
contar	para	o	seu	público	e	conversar	com	ele.	(…)	mas	no	meu	caso	eu	tenho	o	canal	
"Guardei	no	Armário"	que	eu	falo	com	pessoas	LGBTs	(Samuel	Gomes,	do	Guardei	no	
Armário).	
	
O	que	é	ser	um	influenciador	de	sucesso?	É	ter	23	milhões	de	inscritos	ou	de	alguma	
forma	salvar	vidas	com	o	projeto	que	você	faz?	Então	se	eu	salvei	a	vida	e	isso	só	foi	
um	dos	exemplos	e	o	menino	resolveu	continuar	vivo	por	conta	de	um	exemplo	que	eu	
fiz	isso	para	mim	já	é	ser	um	YouTuber	de	sucesso.	Conseguir	levar	a	minha	mensagem	
para	as	pessoas.	Se	estivermos	falando	só	de	números	essas	coisas	aí	é	só	fazer	mais	
do	mesmo.	E	é	difícil	(Samuel	Gomes,	do	Guardei	no	Armário).	

	
Portanto,	é	possível	perceber	que	os	próprios	produtores	de	conteúdo	enxergam	seu	impacto	
na	vida	das	pessoas,	especialmente	aquelas	pertencentes	aos	grupos	do	qual	fazem	parte.	Por	
outro	 lado,	 os	 próprios	 usuários	 da	 plataforma	 também	 reconhecem	 este	 impacto,	 sendo	
bastante	relevante	para	a	transformação	da	consciência	de	muitas	pessoas	e	para	a	aceitação	
da	identidade	ou	sexualidade	de	outras.		

	

 5.5. Tentativas de silenciamento 
		

Com	relação	às	tentativas	de	silenciamento,	questionamos	os	entrevistados	sobre	experiências	
relacionadas	 a	 atitudes	 e	 práticas	 contra	 o	 seu	 perfil	 e/ou	 à	 sua	 pessoa	 como:	 ataques	 em	
massa,	ameaças	pessoais,	denúncias,	comentários	depreciativos,	dentre	outros.		

A	partir	do	relato	das	suas	experiências,	a	maioria	afirma	não	ter	se	sentido	silenciado(a)	na	sua	
atividade	de	produção	de	conteúdo	sobre	discriminação	e	na	divulgação	de	seus	vídeos,	apesar	
da	 quantidade	 de	 comentários	 negativos	 que	 suas	 pautas	 acabam	 mobilizando.	 Contudo,	 é	
interessante	 observar	 o	 movimento	 de	 alguns	 YouTubers	 bloqueando	 usuários	 que	 usam	 a	
seção	de	comentários	para	atacar	e/ou	depreciar	os	conteúdos	divulgados	ou,	especialmente,	
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os	que	atacam	os	 indivíduos	daquele	grupo,	 já	que	os	YouTubers	querem	criar	um	ambiente	
confortável	para	seus	espectadores.	

Juliana	Aragão,	do	canal	Arv	Maria,	relata	nunca	ter	sofrido	uma	tentativa	de	silenciamento	no	
sentido	de	 ataques	 em	massa,	ameaças	pessoais,	 ou	 denúncias	ao	 seu	 conteúdo,	mas	 relata	
muitos	comentários	negativos,	e	acredita	que	isso	ocorra	pelo	fato	de	na	Internet	as	pessoas	se	
sentirem	livres	para	expor	sua	opinião	e	 seus	preconceitos.	Com	relação	à	 sua	estratégia,	ela	
afirma:	

	
O	que	eu	faço	em	relação	a	isso	é	que	eu	apago	o	comentário.	Principalmente	se	for	
um	comentário	homofóbico.	Porque	eu	acho	que	a	pessoa	que	está	ali	no	meu	canal,	
está	me	assistindo,	a	chance	dela	ser	uma	mulher	que	se	relaciona	com	outra	mulher	é	
muito	grande.	Então	ela	entrar,	vai	comentar	uma	coisa	legal,	e	ela	se	depara	com	um	
comentário	 homofóbico,	 isso	 pode	 afetá-la	 também.	 Por	 isso	 que	 eu	 apago.	 Tem	
amiga	minha	 que	 fala	 “ai,	 você	 devia	 responder	 todos	 os	 comentários,	 inclusive	 os	
negativos.	Eu	falo	assim:	beleza,	eu	posso	responder	todos	os	comentários	inclusive	os	
negativos,	mas	e	a	sensação	que	esse	comentário	vai	causar	nas	outras	pessoas.	 (...).	
Eu	prefiro	apagar	e	deixar	só	as	coisas	boas	e	positivas	que	é	isso	que	eu	quero	que	as	
pessoas	absorvam	também.			
	

Rafael	 Bolacha,	 entrevistado	 do	 Chá	 dos	 5,	 alega	 não	 ter	 muitos	 problemas	 com	 	haters135.	
Segundo	ele,	os	ataques	parecem	se	concentrar	a	depender	das	temáticas	abordadas,	nas	suas	
palavras,	quando	eles	tocam	em	“assuntos	mais	complicados”:	

	
A	gente	não	tem	haters.	Às	vezes	aparece	um	outro	lá	meio	perdido,	mas	as	pessoas	já	
entenderam	 o	 funcionamento	 do	 canal,	 entendeu?	Ou	 que	 assim,	 não	 é	 o	 Chá	 que	
pensa	 assim.	 Não....	 o	 chá	 são	 várias	 pessoas,	 então	 eu	 gosto	 do	 pensamento...	
concordo	 com	 o	 Rafael	 nisso,	 concordo	 com	 o	 Thiago	 nisso,	 discordo	 do	 Marcelo	
Ali.		 Eles	foram	 entendendo	 isso	 e	 trocando	 com	 a	 gente.	Se	 você	 olhar	 nos	 vários	
comentários	muita	 gente	 posta	 "ah,	 vocês	 citaram	 isso,	mas	 dá	 uma	 olhadinha	 aqui	
também	falava	sobre	 isso.	Ou	até	mesmo	de	atenção	e	cuidado	que	vocês	utilizaram	
esse	termo,	mas	aí	o	correto	hoje	 isso...	num	tom	de	troca,	o	que	foi	muito	positivo,	
né?	
	

	Ainda	 sobre	 vídeos	 polêmicos,	 Carolina	 Oms,	 do	 canal	 AzMina	 relatou	 um	 caso	 em	 que	 foi	
necessário	 desativar	 os	 comentários	 em	 razão	 da	 recepção	 negativa	 que	 o	 vídeo	 gerou,	
acompanhada	de	uma	grande	quantidade	de	comentários	ofensivos:	 	

	
Para	 gente	 nunca	 aconteceu	 de	 ataques	 em	massa	 ou	 tentativas	 de	 silenciamento.	
Tem	comentários	ofensivos,	que	a	gente	modera,	por	exemplo,	do	vídeo	das	ciganas.	
Eu	 inclusive	 desativei	 os	 comentários	 porque	 estava	muito	 complicado	 de	moderar,	
eram	 muitos.	 Eu	 não	 imaginava	 que	 o	 Brasil	 era	 assim	 tão	 racista	 com	 ciganos.	 E	
ameaças	pessoais	a	gente	nunca	sofreu,	a	gente	sofreu	crítica,	mas	a	gente	também	é	
muito	 aberta	 e	 muito,	 a	 gente	 tenta	 sempre	 promover	 o	 diálogo.	 Então	 mesmo	
quando	 a	 gente	 tenta	 falar	 de	 coisas	 que	 são	 difíceis,	 em	 geral	 as	 pessoas	 são	
respeitosas	ao	discordar.	

                                                
135	O	 termo	 hater	 que	 é	 comumente	 utilizado	 na	 Internet	 para	 identificar	 o	 usuário	 que	 direciona	 ofensas	 e	

discurso	de	ódio	para	terceiros.	
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Renata	 Senlle,	 do	 Conexão	 Feminista,	 apesar	 de	 relatar	 nunca	 ter	 sofrido	 efetivamente	
tentativas	de	silenciamento,	diz	ter	dificuldades	de	lidar	com	esses	haters	que	costumam	deixar	
comentários	em	seus	vídeos,	e	que	elas	acabam	ignorando.		

Contudo,	 apesar	 de	 serem	 poucos	 os	 relatos	 a	 respeito	 de	 denúncias	 tentativas	 de	
silenciamento,	é	fundamental	considerarmos	que	eles	existem	e	devem	ser	levados	em	conta.		

Adilson	 Júnior,	 do	 canal	 AD	 Junior	 relatou	 ter	 sofrido	 algumas	 tentativas	 de	 silenciamento,	
inclusive	 mencionando	 que	 a	 sua	 página	 no	 Facebook	 já	 foi	 retirada	 do	 ar	 por	 causa	 de	
denúncias.	Sua	estratégia	tem	sido	bloquear	o	usuário,	independentemente	da	plataforma	em	
que	isso	aconteça,	ou	seja,	silenciar	o	hater.	

Kaito	 Felipe,	 do	 DuplosHood,	 por	 ser	 um	 homem	 trans,	 destacou	 que	 as	 tentativas	 de	
silenciamento	acontecem	muito	e	não	só	na	Internet.	Segundo	ele,	no	começo,	isso	o	afetava	
mais,	mas,	como	ferramenta,	começou	a	bloquear	essas	pessoas	e	os	comentários	dos	vídeos.	
Ele	acredita	que	a	plataforma	poderia	ajudar	nesse	sentido,	bloqueando	o	IP,	por	exemplo.		

Jana	 Viscardi	 relatou	 uma	 situação	 de	 ameaça	 pessoal	 e	 conta	 ter	 ficado	 insegura	 e	
amedrontada	uma	vez	que	um	usuário	fez	um	comentário	e	insinuou	que	sabia	seu	endereço.	
Essa	teria	sido	sua	pior	ameaça,	apesar	de	também	ponderar	que	poderia	ter	sido	apenas	uma	
coincidência,	ou	uma	maneira	de	falar	sobre	o	estilo	de	pessoas	que	moram	na	mesma	região	
que	 ela.	 Por	 causa	 disso,	 como	 estratégia,	 ela	 afirma	 utilizar	 filtros	 que	 impedem	 que	
comentários	 com	 certas	 palavras-chaves	 sejam	 divulgados,	 como	 a	 palavra	 “puta”	 ou	 outras	
palavras	 depreciativas	 comumente	 usadas	 em	 seus	 vídeos.	 Jana	 também	 chamou	 atenção	
sobre	como	os	seus	seguidores	já	reagiram	na	tentativa	de	protegê-la,	em	um	contexto	de	não-
reação	dela,	a	comentários	ofensivos.	Segundo	ela,	em	reação	a	um	comentário	muito	ofensivo	
de	 homem	 em	 seu	 canal,	 algum(a)	 de	 seus	 seguidores	 pesquisou	 e	 achou	 o	 LinkedIn	 dessa	
pessoa	e	entrou	em	contato	com	o	chefe	dele(a)	para	contar	e	expor	o	fato.	Ela	acredita	que	
esse	movimento	tenha	sido	causado	por	um	sentimento	coletivo	de	patrulha,	de	“justiça	com	
as	próprias	mãos”.		

Enfatizando	que	não	concorda	com	essa	atitude,	 já	que	procura	estabelecer	um	diálogo	para	
entender	melhor	os	comentários	negativos,	Jana	defende	que	

	
(…)	quem	tem	um	canal	no	YouTube	precisa	fazer	as	pazes	um	pouco	com	as	críticas,	
com	esses	comentários,	precisa	encontrar	um	lugar	de	paz.	Eu	demorei	para	encontrar	
esse	 lugar	 de	 paz.	 Hoje	 eu	 ainda	me	 estresso	 com	 coisas	 que	 eu	 vejo,	 mas	 hoje	 eu	
entendo	que	eu	preciso	lidar	com	isso	porque	eu	fiz	uma	escolha	de	falar	na	Internet.	
Eu	não	quero	lidar	com	o	ódio.	Isso	é	uma	outra	coisa.	

	

O	relato	de	tentativa	de	silenciamento	mais	marcante	foi	de	Samuel	Gomes,	do	canal	Guardei	
no	Armário,	que,	apesar	de	considerar	ter	poucos	haters,	contou	ter	recebido	uma	ameaça	de	
morte	durante	as	eleições	de	2018136.		

                                                
136	O	 YouTuber	 até	 procurou	 fazer	 um	 boletim	 de	 ocorrência,	 mas	 em	 razão	 da	 impossibilidade	 de	 se	 realizar	

online,	ele	acabou	desistindo.	
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Na	avaliação	de	Luiza	Junqueira,	do	canal	Tá	Querida,	alguma	mudança	do	algoritmo	fez	com	
que	 seus	vídeos	não	 chegassem	mais	 a	 esses	haters.	Contudo,	 ela	 também	discute	 que	 essa	
nova	estratégia	pode	ser	considerada	um	pouco	perigosa,	porque	acaba	deixando	os	discursos	
dentro	de	bolhas.	Por	 isso	mesmo,	ela	afirma	sentido	a	necessidade	de	aprender	a	 lidar	 com	
ataques,	deletando	tais	comentários	e	não	sofrendo	com	o	que	 lê.	Ela	relata	que	já	viu	muita	
gente	desistindo	do	YouTube	por	causa	dessas	situações,	mas	que	acredita	que	o	percentual	é	
tão	pequeno	que	seria	irrelevante.	

Esse	depoimento	nos	ajuda	a	mapear	como	os	YouTubers	lidam	de	formas	bem	distintas	com	
os	 comentários	 negativos	 e	 com	os	haters	de	diferentes	 formas:	alguns	 (1)	 sofrem	muito,	 se	
sentido	amedrontados	e	 inseguros	com	o	canal;	 (2)	alguns	não	 ligam;	ou	ainda	(3)	entendem	
essa	relação	como	algo	positivo,	que,	apesar	de	tudo,	gera	engajamento	em	sua	defesa	e	que	
isto	faz	parte	do	funcionamento	da	plataforma.	

Considerando	tudo	o	que	foi	exposto	acima,	alguns	aspectos	podem	ser	sintetizados	a	fim	de	
ilustrar	 o	 que	 significa	 ser	 YouTuber	 e	 os	 caminhos	 que	 os	 entrevistados	 assumiram	 com	 o	
objetivo	 falar	 e	 se	 fazer	 ouvir	 sobre	 as	 discriminações	 as	 mais	 diversas.	 Todos	 os	 treze	
entrevistados	 relataram	a	 importância	 do	 YouTube	em	dar	visibilidade	 para	a	 representação,	
seja	simbólica	ou	discursiva,	para	as	pautas	de	grupos	vulneráveis,	e	democratizar	os	discursos.	
Foi	unânime	a	 ideia	 de	que	o	YouTube	 representaria	 uma	 “evolução”	 em	 relação	ao	cenário	
anterior,	que	dependia	das	mídias	tradicionais.	

Como	 impacto	 desse	 movimento,	 foi	 discutido	 um	 efeito	 colateral	 positivo	 do	 YouTube	 de	
influenciar	a	mídia	tradicional	a	incluir	representatividade	em	sua	programação	e/ou	pautas	de	
interesse	 destes	 grupos	 vulnerabilizados	 nos	 seus	 programas	 Com	 isso,	 a	 criação	 de	 novas	
referências	 para	 pessoas	 desses	 grupos	 se	 mostrou	 marcante,	 como	 um	 dos	 aspectos	 da	
democratização	 da	 informação,	 da	 comunicação	 e	 da	 representação.	 Nas	 palavras	 de	 Rafael	
Bolacha,	um	dos	representantes	do	Chá	dos	5:	

	
Ele	[YouTube]	é	um	lugar	muito	democrático	no	geral.	Então	acho	que	é	por	isso	que	a	
gente	 teve	 esse	 boom	 de	 canais,	 principalmente	 LGBTs,	 como	 vários	 outros	 sobre	
gordofobia,	 sobre	 questões	 de	 raça,	 de	 identidade,	 porque	 era	 um	 lugar	 em	 que	 a	
gente	 conseguia	 se	 encontrar.	 (...)	 E	 a	 gente	 para	 e	 pensa,	 nossa,	 nós	 não	 tivemos	
essas	referências.	Então	está	aí	talvez	uma	das	maiores	questões	da	importância	desse	
tipo	de	conteúdo.	Uma	plataforma	online	de	forma	gratuita	consegue	criar	referências	
de	 uma	 geração	 que	 foi	 caso	 bem	 diferente	 da	minha	 e	menos	 ainda	 das	 antes	 de	
mim.	

	

 5.6. Desafios 
	
Contudo,	 faz-se	relevante	também	explorar	com	cuidado	uma	série	de	dificuldades	e	desafios	
que	os	entrevistados	apontam	em	relação	ao	seu	canal	e	à	sua	atividade	de	YouTuber	voltada	a	
grupos	e	temas	vulneráveis.	
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Ainda	 que	 alguns	 tenham	 chamado	 a	 atenção	 para	 a	 facilidade	 técnica	 para	 criar	 e	 editar	
vídeos,	 inclusive	 pelo	 celular,	 e	 a	 gratuidade	 da	 ferramenta137	como	 facilitadores	 para	 a	 sua	
atividade,	criando	condições	para	que	a	barreira	de	entrada	fosse	baixa,	o	alto	custo	(financeiro	
e	 mental)	 para	 se	 conseguir	 produzir	 os	 vídeos,	 alcançar	 seu	 público-alvo	 e	 se	 manter	
financeiramente	 a	 partir	 dessa	 atividade,	 foram	 apontados	 com	 obstáculos	 significativos	 e	
serão	explorados	mais	detalhadamente	a	seguir.	

Acesso	a	infraestrutura	–	cara	e	limitada	

Um	 dos	 principais	 desafios	 apresentados	 como	 barreira	 para	 produção	 de	 conteúdo	 para	 o	
YouTube	 seria,	na	 avaliação	de	alguns	 entrevistados,	o	acesso	 à	 infraestrutura,	que	pode	 ser	
discutida	a	partir	de	duas	perspectivas	distintas,	porém	relacionadas:	(i)	acesso	a	equipamento	
(e.g.	câmera,	software	de	edição,	smartphones	e/ou	computadores	com	capacidade	de	edição	
de	vídeo);	(ii)	acesso	à	 Internet	de	qualidade,	 já	que	nem	todos	têm	acesso	a	 Internet	que	os	
possibilita	fazer	o	upload	de	seus	vídeos	sem	maiores	dificuldades.	

Especificamente	 sobre	 as	 dificuldades	 de	 acesso	 à	 Internet	 de	 qualidade,	 outro	 ponto	
mencionado	por	Felipe	Ventura,	do	canal	DR	Oficial,	foi	o	fato	de	o	YouTube	não	ser	 incluído	
nos	planos	de	telefonia138.		

Essa	dificuldade	financeira	para	acesso	ao	YouTube	também	 foi	demonstrada	no	capítulo	3	e	
discutido	por	Adilson	Júnior,	do	canal	AD	Junior:	

	

(...)	 a	 tecnologia	 ela	 ainda	 é	 muito	 cara	 e	 disponibiliza	 acesso	 a	 poucas	 pessoas	 a	
terem,	 por	 exemplo,	 uma	 câmera	 de	 qualidade	 para	 poder	 gravar	 um	 vídeo,	 editar	
esse	vídeo,	colocá-lo	no	ar.	Então	ainda	é	um	pouco	limitador	a	questão	da	tecnologia	
que	ainda	é	muito	cara,	uma	Internet	4G,	5G,	uma	Internet	de	altíssima	qualidade	para	
você	 subir	 um	 vídeo	 (…).	 Então	 o	 YouTube,	 na	 minha	 opinião,	 começa	 como	 uma	
plataforma	para	dar	voz	às	pessoas,	mas	ele	dá	a	voz,	principalmente	no	Brasil,	à	classe	
média	 branca	 (...).	 Precisa	 de	 dinheiro	 e	 tempo,	 que	 é	 uma	 coisa	 que	 você	 só	 vai	
alcançar	 quando	 você	 tem	 acesso	 a	 uma	 outra	 classe	 social,	 para	 poder	 criar	 o	
conteúdo.	(…)	Uma	câmera	de	qualidade	(...),	a	luz,	o	spot,	isso	custa.	Então	a	gente	já	
sai	atrás	da	tecnologia.	

	

No	 entanto,	 esses	 desafios	 se	 materializam	 de	 diferentes	 formas	 para	 os	 diferentes	
entrevistados.	 Samuel	 Gomes,	 do	 canal	 Guardei	 no	 Armário,	 chama	 atenção	 para	 a	 relação	
entre	 a	 questão	 racial	 e	 o	 acesso	 a	 infraestrutura,	 de	 uma	 forma	 mais	 ampla,	 que	 pode	

                                                
137	A	lógica	da	gratuidade	e	da	remuneração	do	YouTube	a	partir	de	outros	modelos	de	capitalização	são	discutidos	

por	 Tomaz	 Affonso	 Penner	 e	Maria	 Cristina	 Palma	Mungioli	 no	 artigo:	 YouTube:	 Conteúdos	 Sob	 Demanda	 e	
Negócios	 na	 Lógica	 Da	 Gratuidade.	 Disponível	 em:	
<http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/282>.	Acesso	em:	16	set.	2019.		

138	Verificamos	 nas	 principais	 operadoras	 de	 telefonia	móvel	 do	 Brasil	 sobre	 acesso	 grátis	 ao	 YouTube	 em	 seus	
planos.	 Os	 planos	 controle	 e	 pré-pagos,	 geralmente	 mais	 baratos	 e	 acessíveis,	 costumam	 oferecer	 acesso	
ilimitado	à	algumas	ou	várias	redes	sociais,	mas	não	ao	YouTube.	Alguns	planos	pós-pagos	incluem	uma	Internet	
extra	para	acessar	aplicativos	de	vídeo,	inclusive	o	YouTube,	e	apenas	uma	operadora	oferece	acesso	ilimitado	
ao	YouTube	em	um	plano	pós-pago.	Assim,	pode-se	perceber	que,	realmente,	o	acesso	ao	YouTube	não	é	tão	
popularizado	e	não	é	frequentemente	incluído	em	planos	de	celular.	
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significar	 camadas	 adicionais	 de	 dificuldades	 para	 os	 projetos	mobilizados	 por	 determinados	
grupos:	

		
(…)	nós	YouTubers	negros	demoramos	para	entrar	no	YouTube	porque	na	época	que	
os	YouTubers	brancos	 já	estavam	no	YouTube	a	gente	ainda	estava	trabalhando	para	
poder	 pagar	 nosso	 aluguel.	 Na	 época	 que	 os	 YouTubers	 brancos	 já	 estavam	
conquistando	marcas	a	gente	ainda	estava	entrando	na	Internet	e	falando	que	a	gente	
também	tem	voz.	Essa	é	a	grande	diferença.	A	maioria	dos	YouTubers	que	falam	sobre	
militância	acabam	não	vivendo	do	YouTube	porque	as	marcas	muitas	vezes	têm	medo	
desse	perfil.	Então	a	gente	tem	que	trabalhar	por	fora	para	poder	manter	e	o	YouTube	
não	garante	salário	nenhum.	

	
Por	 fim,	 foi	 também	mencionada	a	 falta	de	acesso	e,	depois,	 a	perda	do	YouTube	Space	São	
Paulo139	como	dificuldades	institucionais	que	também	desfavoreciam	de	certa	forma	a	iniciativa	
dos	canais	e	que	tem	relação	direta	com	as	decisões	da	plataforma.	

	
Então	perdemos	o	YouTube	Space	em	São	Paulo,	né,	foi	para	o	Rio	de	Janeiro,	e	ainda	
assim	 quando	 era	 em	 São	 Paulo	 tinha	 uma	 problemática	muito	 grande	 que	 dá	 para	
gravar	no	 final	de	semana.	Quem	consegue?	Adolescentes	que	 ficam	 fazendo	vídeo?	
Porque	na	realidade	não	funcionava.	Eu	conhecia	várias	pessoas	de	canais	do	interior	e	
canais	grande	e	tudo,	falar:	"Ah....	Queria	muito	ir	pra	São	Paulo	e	agendar	uma	galera	
para	fazer	uma	colab,	a	gente	gravar	junto."	Mas	não	abre.	Então	assim...	dificultava.	
	
(…)	ainda	assim	quando	era	em	São	Paulo	tinha	uma	problemática	muito	grande	que	
dá	para	gravar	no	final	de	semana.	Quem	consegue?	Adolescentes	que	ficam	fazendo	
vídeo?	Porque	na	 realidade	não	 funcionava.	Eu	conhecia	várias	pessoas	de	canais	do	
interior	e	canais	grande	e	tudo,	falar:	"Ah....	Queria	muito	ir	pra	São	Paulo	e	agendar	
uma	galera	para	fazer	uma	colab,	a	gente	gravar	junto."	Mas	não	abre.	(Rafael	Bolacha,	
canal	Chá	dos	5)	
	

Alcançar	e	manter	seguidores	–	combinando	peças	

Como	visto	nos	capítulos	anteriores,	as	características	dos	vídeos,	a	frequência	de	publicação,	e	
o	funcionamento	dos	algoritmos	são	peças	chaves	também	para	a	discussão	aqui	proposta.	O	
depoimento	de	Rafael	Bolacha,	do	canal	Chá	dos	5,	exemplifica	bem	como	as	características	dos	
vídeos	 impactam	e,	em	algumas	situações,	precisam	ser	revistas	para	 se	 conquistar	e	manter	
seguidores.	

	
Quando	a	gente	começou,	nós	fomos	um	dos	primeiros	canais	que	fazia	vídeos	de	30	
minutos.	 Em	 um	 lugar	 em	 que	 tinha	 uma	 política	 de	 você	 fazer	 vídeos	 de	 3,	 de	 7	
minutos.	Na	nossa	primeira	reunião,	o	YouTube	tinha	 isso.	 ‘Ah,	mas	o	canal	de	vocês	
ele	tem	um	diferencial’.	Porque	não	era	comum	na	época,	mas	ele	já	observavam	que,	

                                                
139	A	unidade	de	São	Paulo	fechou	as	portas	após	a	abertura	de	uma	nova	unidade	na	cidade	do	Rio	de	Janeiro.	

Segundo	 a	 empresa,	 no	 entanto,	 essa	 decisão	 não	 significaria	 que	 eles	 iram	 deixar	 de	 dar	 apoio	 com	 a	
comunidade	paulistana,	apenas	não	haveria	mais	um	espaço	físico	na	cidade.	MARQUEZ,	Lívia.	Blog	do	Google	
Brasil:	 Um	 novo	 passo	 na	 jornada	 do	 YouTube	 Space.	 Disponível	 em:	
<https://brasil.googleblog.com/2017/09/um-novo-passo-na-jornada-do-YouTube.html>.	 Acesso	 em:	 11	 set.	
2019.	
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‘olha,	vocês	não	são	um	canal	que	tem	um	boom	de	crescimento,	mas	as	pessoas	são	
fiéis,	tem	crescimento	lento	porém	contínuo’.	E	as	pessoas	ficavam	em	média.	Não	vou	
lembrar	os	dados	certinho,	mas	acho	que	era	algo	como,	sei	lá,	uns	5	minutos	em	um	
vídeo	do	YouTube	enquanto	nos	nossos	eles	ficavam	19	minutos,	20	minutos,	Então	a	
retenção	era	muito	alta	para	o	YouTube.	Só	que	ao	mesmo	tempo	você	não	tem	um	
suporte	deles,	né?	Uma	dificuldade	para	realmente	utilizar	os	espaços	deles.	Ele	tinha	
uma	atenção	muito	focada	nas	pessoas	que	só	davam	visualização	e	não	que	geravam	
conteúdo.	Então	desde	o	começo	eu	falava:	eles	estão	atrasados,	eles	vão	se	atrasar.	
Eles	 vieram	 primeiro	 com	 relação	 a	 isso	mas	 estacionaram.	 Não	 davam	 um	 suporte	
melhor	para	canais	de	tinham	uma	preocupação	com	o	conteúdo.	Aí	hoje	dia	que	ele	
voltou	a	correr	de	montar	o	canal	deles,	de	ter	séries,	de	ter	um	outro	perfil	de	canal	
de	conteúdo	ali.	Hoje	em	dia	é	comum	eles	 falarem:	ah...	 se	você	consegue	produzir	
conteúdo	de	30	minutos	faça.	Coisas	que	não	tinha	há	3	anos	atrás,	né.	

	
Chama	 atenção	 nesse	 depoimento,	 e	 também	 em	 vários	 outros	 que	 virão,	 impasses	 que	
revelam	a	complexidade	e	o	interação	de	diferentes	obstáculos,	no	que	diz	respeito	a	produção	
x	 circulação	 de	 conteúdo,	 indicadores	 de	 visualização	 x	 conteúdo	 de	 qualidade;	 tamanho	do	
vídeo	x	frequência	de	postagem;	(falta	de)	transparência	das	mudanças	na	própria	plataforma,	
dentre	outros.	

	
Porque	 tem	 muito	 vídeo	 muito	 apelativo	 para	 conseguir	 visualizações.	 Porque	 não	
tenho	porque	fazer	isso	no	meu	canal,	mas	a	gente	sabe	que	isso	dá	audiência.	Só	que	
a	 gente	 está	 falando	 com	 pessoas	 que	 assistem	 esses	 vídeos,	 mas	 que	 também	
poderiam	assistir	esses	outros	e	ter	uma	consciência	maior	sobre	sua	raça,	a	sua	etnia,	
ter	 uma	 consciência	 maior	 sobre	 o	 seu	 papel	 social,	 sabe?	 Então	 eu	 acho	 que	 o	
YouTube	poderia	valorizar	ainda	mais	esses	 tipos	de	criadores	 (Samuel	Gomes,	canal	
Guardei	no	Armário).	
	 	
(…)	o	YouTube	ele	faz	uma	série	de	mudanças,	as	pessoas	que	trabalham	no	YouTube,	
elas	fazem	uma	série	de	mudanças	no	algoritmo	todos	os	anos,	mudanças	pequenas,	
regulagens	de	calibragens	do	algoritmo	(...).	Algumas	delas	a	gente	não	percebe.	Elas	
são	invisíveis	para	os	criadores	e	a	gente	não	tem	acesso,	claro,	ao	que	são,	né?	Isso	é	
pouco	 democrático	 porque	 é	 uma	 empresa,	 ela	 precisava	 me	 dizer	 o	 que	 ela	 faz	
porque	 eu	 sou	 um	 cliente,	 de	 alguma	 maneira,	 né?	 (Janaísa	 Viscadi,	 canal	 Jana	
Viscardi) 

	
Nesse	 sentido,	 a	 duração	 dos	 vídeos,	 somada	 à	 frequência	 de	 publicação	 dos	mesmos,	 que	
pode	 ser	 aqui	 entendida	 como	 uma	 constância	 do	 canal,	 leva	 à	 discussão	 de	 outro	 aspecto	
controverso	 que	 é	 o	 padrão	 de	 postagem	 (dia	 e	 horário),	 do	 perfil	 da	 thumbnail140,	 versus	
preferências	individuais	dos	produtores	de	conteúdo.	Além	disso,	a	dificuldade	de	compartilhar	
vídeos	e	alcançar	pessoas	com	os	vídeos	em	outras	redes	sociais	foi	mencionada	algumas	vezes,	
já	que	o	link	não	era	sugerido	para	outros	usuários.	

	
(...)	 quanto	 mais	 você	 ficar	 em	 cima	 de	 vídeos,	 utilizando	 todas	 as	 ferramentas	
possíveis,	 ferramentas	 cedidas	 pelo	 YouTube	 por	 outras	 redes	 sociais,	 tudo	 vai	
colaborar	também.	Tudo	depende	de	como	é	que	é	o	foco	naquele	trabalho	naquele	
momento.	(Rafael	Bolacha,	canal	Chá	dos	5)	

                                                
140	Também	conhecidas	 como	miniaturas,	 são	 resumos	por	 uma	 imagem	do	 vídeo.	 É	 o	que	o	usuário	 vê	de	um	

vídeo	 quando	 acessa	 o	 YouTube.	 AJUDA	 do	 YouTube.	 Adicionar	 miniaturas	 de	 vídeo.	 Disponível	 em:	
<https://support.google.com/YouTube/answer/72431?hl=pt-BR>.	Acesso	em:	16	set.	2019.	
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Especificamente	sobre	funcionamento	do	algoritmo	da	plataforma,	diferentes	percepções	nos	
ajudam	 a	 mostrar	 a	 complexidade	 da	 arquitetura	 e	 a	 da	 interação	 das	 pessoas	 com	 a	
plataforma.	

Na	avaliação	de	Felipe	Ventura,	do	canal	DR	Oficial,	

	
O	 algoritmo	 visa	 a	 otimização	 das	 visualizações,	 da	 exibição	 de	 anúncio,	 para	 que	 a	
rentabilidade	 do	 Google	 com	 YouTube	 seja	 maior	 e	 consequentemente	 a	
rentabilização	dos	criadores	a	partir	do	reveniew	share	seja	maior.	Então	o	algoritmo	
faz	 o	 papel	 dele,	 cabe	 aos	 YouTubers,	 né,	 quem	 está	 usufruindo	 dessa	 plataforma	
entender	os	motivos,	não	colocar	o	algoritmo	como	vilão,	mas	sim	como	amigo,	como	
esse	cara	pode	me	ajudar	e	como	eu	posso	jogar	as	regras	do	jogo	dele	e	me	dar	bem	
aqui,	sabe.	
	

Contudo,	 para	 alguns	 entrevistados,	 o	 algoritmo	 da	 plataforma,	 além	 de	 funcionar	 de	 uma	
forma	pouco	compreendida	por	eles,	 força	um	ritmo	de	produção	e	trabalho	muito	além	das	
suas	capacidades	individuais,	também	reduz	as	possibilidades	e	a	liberdade	de	criatividade	em	
relação	aos	vídeos.	

	
A	 gente	 tenta	 entender	 como	 a	 plataforma	 trabalha,	 os	 algoritmos,	 para	 dar	 uma	
favorecida.	Mas	não	tem	nenhum	favorecimento	do	YouTube.	(...)	mas	quanto	maior	o	
canal,	quanto	mais	as	pessoas	fizerem	questão	de	assistir	seus	vídeos,	quanto	maior	a	
retenção,	 ou	 seja,	 quanto	 mais	 tempo	 as	 pessoas	 ficarem	 assistindo	 seus	 vídeos,	
automaticamente	o	YouTube	dá	uma	priorizada	no	seu	canal,	entrega	mais,	ou	menos.	
Muitas	 vezes	 isso	 deixa	 a	 gente	 meio	 louco	 porque	 a	 gente	 tenta	 entender	 esses	
números	 e	 às	 vezes	 eles	mudam	 e	 a	 gente	 fica	 tipo	 cego	 em	 tiroteio.	 (Pedro	 HMC,	
canal	Põe	na	Roda).	
	

Ainda	nas	palavras	de	dois	produtores	distintos:	

	
Então	 ele	 entende	 que	 tipo	 assim,	 ah,	 a	 Juliana	 produz	 conteúdo,	mas	 ela	 não	 está	
produzindo	conteúdo,	então	o	conteúdo	dela	não	é	relevante.	Até	eu	recuperar	esse	
ritmo	e	ele	entender	de	novo	que	eu	estou	voltando	a	produzir	conteúdo	e	etc.,	é	um	
caminho.	(…)	Então	por	conta	dessas	quedas	é	que	precisa	desta	constância.	E	também	
porque,	meu,	é	meu	trabalho,	né?	Eu	tenho	que	fazer	isso.	É	a	mesma	coisa	que	você	
ser	 formada	 em	 direito	 e	 falar,	meu,	 hoje	 não	 vou	 para	 o	 escritório	 porque	 eu	 não	
estou	 afim.	 Seu	 rendimento	 automaticamente	 vai	 cair,	 sacou?	 (Juliana	Aragão,	 canal	
Arv	Maria)	
	
O	capitalismo,	de	alguma	maneira,	é	muito	negativo	para	os	criadores,	que	pensam	ou	
veem	 o	 conteúdo	 de	 uma	 outra	 maneira,	 ou	 querem	 fazer	 de	 uma	 outra	 maneira.	
Parece	que	existe	uma	fórmula,	(…)	eu	acho	que	o	que	o	algoritmo	faz	é	que	ele	coloca	
você,	além	de	tudo	que	você	tem	que	fazer,	numa	fórmula.	(Daniel	Bonfim,	canal	Dan	
Bonfim)	
	

A	própria	escolha	temática	dos	canais	e	a	dinâmica	de	funcionamento	do	algoritmo	em	relação	
a	esses	temas	se	mostrou	igualmente	sensível.	
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um	esforço	de	 trazer	mais	diversidade.	Mas	 isso	não	é	 corrente	o	 tempo	 inteiro	em	
todo	 lugar.	 E	 os	 algoritmos	 do	 YouTube	 não	 ajudam	 quem	 fala	 de	 temas	 "mais	
sensíveis".	 Por	 que	 eu	 falo	 entre	 aspas?	 Porque	 eu	 falo	 desses	 temas	 mais	
progressistas,	 digamos	 assim.	 Que	 os	 canais	 escrotos	 de	 temas	 de	 direita	 eles	
encontram	 uma	 maneira	 de	 driblar	 o	 algoritmo.	 Eu	 não	 vou	 dizer	 que	 algoritmo	 é	
malvado,	o	vilão,	mas	ele	tem	sim	um	impacto	importante.	(Janaísa	Viscardi,	canal	Jana	
Viscardi)	
	
Mas	esses	temas	que	são	considerados	mais	sensíveis	e	que	muitas	vezes	têm	ligação	
com	a	pauta	mais	progressista	de	lidar	com	discriminação,	de	falar	de	preconceito,	de	
falar	de	oportunidades	e	possibilidades	para	as	 chamadas	minorias,	 esses	 conteúdos	
muitas	vezes	são	barrados.	Eu	já	tive	vários	vídeos	meus	que	param	de	monetizar.		E	aí	
é	 inevitável...	 parou	 de	 monetizar	 ele	 aparece	 menos.	 (Janaísa	 Viscardi,	 canal	 Jana	
Viscardi)	

	

(Não)	Vivendo	do	YouTuber	

Ainda	 que	 alguns	 entrevistados	 tenham	 mencionado	 o	 AdSense	 como	 um	 mecanismo	 de	
incentivo	 da	 plataforma,	 que	 possibilita	 a	 remuneração	 dos	 produtores	 de	 conteúdo	 para	
canais	 com	mais	de	10	mil	 inscritos,	 foi	 também	problematizada	a	 forma	como	a	ferramenta	
funciona	e	os	impactos	disso	para	o	canal	quanto	para	o	indivíduo	que	ali	se	dedica	a	produzir	
vídeos	 para	mantê-lo.	Muitas	 dessas	 situações	 forçam	os	 produtores	 de	 conteúdo	pensarem	
estratégias	para	contornar	as	limitações,	inclusive	para	vídeos	de	cunho	educativo.	

Na	 avaliação	 dos	 entrevistados,	 a	 ferramenta	 tem	 prejudicado	 bastante	 a	 remuneração	 dos	
vídeos,	sobretudo	quando	removidos	logo	após	a	publicação,	que	é	considerado	o	momento	de	
maior	potencial	de	alcance	de	visualizações.	Mesmo	que	liberados	após	análise	da	plataforma,	
o	 tempo	 em	 que	 isso	 ocorre	 já	 não	 se	 mostra	 tão	 favorável	 para	 alcançar	 mais	 pessoas	 e,	
consequentemente,	implicar	maior	monetização	do	vídeo	em	questão.	

	

(…)	 a	 gente	 tem	 vários	 vídeos	 que	 falam	 sobre	 assunto	 que	 são	monetizados,	 como	
outros	que	não,	então	não	dá	para	entender	exatamente,	mas	é	a	 ferramenta	ainda	
que	funciona.	(Rafael	Lopes,	canal	Chá	dos	5)	
	
(…)	 o	 YouTube	 tira	 a	 monetização,	 limita	 os	 anunciantes,	 quando	 tem	 termos,	 por	
exemplo,	sexuais.	 (…)	Então,	uma	amiga	minha	falou	que	ela	colocou,	eu	não	 lembro	
agora	 se	 foi	 sapatão	 ou	 lésbica	 como	 tag	 e	 eles	 tiraram	 a	monetização.	 Isso	 é	 uma	
coisa	muito	complicada	e	delicada.	(Juliana	Aragão,	canal	Arv	Maria)	
	
Palavras	como	LGBT,	gay,	lésbica,	que	eram	coisas	que	no	início	eu	colocava	muito	e	eu	
percebia	que	de	alguma	maneira	funcionava	para	o	algoritmo	porque	me	trazia	o	meu	
público,	de	um	momento	para	o	outro,	quando	começou	a	se	tornar	uma	coisa	mais	
dura	(…).	Veja	como	é	muito	absurdo,	porque	eu	tenho	que	pensar	no	título	do	vídeo	
para	não	usar	a	palavra	gay	e	às	vezes	vem	um	cara,	você	digita,	tem	vídeo	aí	à	solta	
‘transando	 com	 a	 minha	 namorada’	 com	 milhões	 de	 visualizações.	 No	 vídeo	 ele	
obviamente	 não	 transa	 com	 a	 namorada.	 (…)	 esses	 conteúdos	 que	 são	 quase	
pornográficos	 estão	 lá	 com	milhões	 de	 visualizações	 e	 com	 essas	 palavras.	 Então	 é	
muito	hipócrita	a	maneira	como	o	YouTube	categorizou	o	conteúdo	LGBT.	E	talvez	não	
só	o	conteúdo	LGBT,	mas	o	conteúdo	voltado	para	minorias.	(Daniel	Bonfim,	canal	Dan	
Bonfim)	
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Você	postar	um	vídeo	sobre	criminalização	da	homofobia,	sobre	racismo,	e	talvez	ele	
interprete	 que	 porque	 você	 está	 falando	 de	 racismo	 talvez	 seja	 um	 vídeo	 racista	 e	
automaticamente	 retira	 a	monetização.	 Aí	 você	 pede	 uma	 análise	manual,	 as	 vezes	
isso	demora,	e	aí	você	perde	a	monetização	dos	primeiros	dias,	que	é	a	monetização	
principal,	né?	Que	é	quando	o	vídeo	tem	aquele	boom	porque	você	acabou	de	lançar.	
Essas	 coisas	 às	 vezes	 aborrecem,	mas	 eu	 entendo	 que	 o	 YouTube	 está	melhorando	
esses	 filtros	 (...).	 Ele	 retira	 só	 a	monetização	e	 te	manda	um	aviso	dizendo	que	este	
vídeo	não	será	monetizado	porque	ele	é	potencialmente	ofensivo	para	anunciantes.	Aí	
existe	um	recurso	para	canais	que	são	maiores	e	são	canais	parceiros	do	YouTube	que	
você	pode	solicitar	a	análise	manual.	(Pedro	HMC,	canal	Põe	na	Roda).	
	

Outra	 ferramenta	 da	 plataforma	 mencionada	 como	 mais	 um	 elemento	 complicador,	
considerando	a	sustentabilidade	financeira	dos	canais	é	o	Content	ID,	que	retira	a	monetização	
de	um	vídeo	no	qual	seja	identificada	uma	música	de	algum	artista		

	
É	incrível	se	você	usa	uma	música,	por	exemplo	coloca	uma	música	da	Britney	[Spiers]	
no	 vídeo,	 ele	 detecta	 na	 hora.	 Aí	 ele	 fala,	 então	 tá,	 ele	 vai	 ser	 monetizado,	 mas	 o	
dinheiro	vai	para	a	gravadora	dela.	Só	que	como	qualquer	ferramenta	automática	ele	
comete	enganos,	né?	Ele	não	tem	como	humanamente	ter	pessoas	para	analisar	todos	
os	vídeos	porque	são	milhares	de	vídeos	postados	por	hora.	Então	as	vezes	acontece	
umas	injustiças	(Pedro	HMC,	canal	Põe	na	Roda)	
	
É	assim,	você	pode	usar	até	15	segundos	de	uma	música	que	seja	conhecida.	Se	você	
passar	disso	o	YouTube	tira	a	sua	monetização,	ou	seja,	você	não	vai	ganhar	dinheiro	
com	esse	vídeo.	Na	percepção	deles	não	é	justo	você	estar	usando	uma	música	no	seu	
conteúdo	que	a	pessoa	gastou	para	produzir,	e	você	tá	ganhando	dinheiro	e	você	não.	
Até	tem	uma	forma	de	você	dividir	a	monetização	com	o	dono	da	música,	mas	é	uma	
burocracia	ainda	maior.		Tipo,	nem	vale	a	pena	você	ir	atrás	disso.	A	não	ser	que	você	
tenha	muitos	 inscritos	 e	 seu	 vídeo	 realmente	 vá	 te	 dar	muita	monetização.	 (Juliana	
Aragão,	canal	Arv	Maria)	
		

No	 que	 diz	 respeito	 à	 remuneração	 via	 publicidade,	 Janaísa	 Viscardi,	 do	 canal	 Jana	 Viscardi,	
chama	atenção	para	uma	falta	de	organização	entre	os	próprios	YouTubers	como	um	elemento	
que	prejudica	a	captação	de	recursos.	

	
Cadê	 esse	 sindicato	 que	 não	 existe?	 Porque	 a	 produção	 do	 YouTuber	 ela	 é	 muito	
solitária,	né?	Para	quem	começa	simples.	(...)	era	simples	na	medida	que	eu	não	tinha	
nenhum	suporte	como	grandes	canais	têm.	(...)	A	pessoa	acha	que	é	alguém	que	grita	
na	 frente	da	câmera	 [grito:	oiêeeee,	 tudo	bem???].	Então	nesse	sentido	muita	gente	
vem	e	convida	de	graça.	As	marcas	não	são	tontas,	elas	sabem	que	é	importante	hoje	
ter	um	YouTuber	falando	da	sua	marca,	mas	ainda	assim	eles	não	querem	pagar.	Por	
que?	 (...)	Os	YouTubers	não	 falam	sobre	os	preços	que	eles	cobram.	Não	existe	uma	
tabela	 que	 as	 pessoas	 compartilhem	 entre	 si.	 É	 um	 trabalho	 muito	 sozinho	 nesse	
sentido.	
	
(...)	 os	 YouTubers	 eles	 se	 conversam	 pouco.	 A	 não	 ser	 que	 você	 tenha	 contatos	
YouTubers,	a	não	ser	que	toda	a	sua	rede	seja	de	YouTubers.	Eu	sou	uma	mulher	mais	
velha	 e	 a	 minha	 rede	 não	 são	 YouTubers.	 Primeiro	 que	 eu	 comecei	 fora	 do	 eixo	
Rio/São	Paulo,	eu	morava	em	salvador	quando	eu	comecei	meu	canal.	E	eu	comecei	
assim,	 sozinha.	 (...)	 Eu	 estava	 fora	desse	 eixo	 e	 eu	não	participava	muito	das	 coisas,	
não	 sabia	 como	 era...	 hoje	 morando	 em	 São	 Paulo	 já	 há	 dois	 anos,	 eu	 já	 conheço	
bastante	gente,	mas	é	isso...	as	pessoas	podem	se	conversar	nesses	blocos	com	quem	
elas	têm	mais	intimidade,	mas	isso	é	algo	muito	pouco	profissional.	
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Pressão	psicológica	

Em	 conjunto,	 todos	 os	 elementos	 mencionados	 acima,	 dentre	 vários	 outros,	 revelam	 outro	
impacto	 relevante	 a	 ser	 considerado	 que	 é	 a	 pressão	 psicológica	 dos/sobre/pelos	 YouTubers	
para	 cumprir	 padrões,	 prazos,	 metas	 que	 reflete	 toda	 uma	 dinâmica	 das	 redes	 sociais,	 não	
sendo	uma	exclusividade	do	YouTube.	Foram	diversos	os	relatos	da	necessidade	de	terapia,	de	
medicação,	 muitas	 vezes	 remédios	 controlados	 para	 ansiedade,	 depressão,	 relacionadas	 à	
pressão	por	alcançar	cada	vez	mais	seguidores.	

O	relato	de	Juliana	Aragão,	do	canal	Arv	Maria,	revela	uma	dinâmica	que	é	intensa	e,	em	muitas	
situações,	 realizada	 por	 pessoas	 que	 acumulam	 outras	 funções	 já	 que	 a	 remuneração	 via	
produção	de	vídeo	não	é	suficiente	para	sustentar	a	iniciativa	e	seus	desenvolvedores:	

	
(…)	se	eu	não	postar	foto	dois	dias	da	semana	e	depois	postar	uma	foto,	a	foto	tem	
que	ser	muito	boa,	a	galera	tem	que	gostar	muito	para	que	eu	não	sofra	uma	queda.	
Tipo,	se	eu	passar	um	tempo	sem	postar,	por	exemplo,	eu	estava	me	sentindo	muito	
pressionada	em	relação	a	postar	e	a	manter	meus	números,	etc.,	então	eu	estava	
começando	a	dar	uma	surtada	em	relação	a	isso.	
	

Do	ponto	de	vista	pessoal,	Kaito	Felipe,	do	canal	DuplosHood,	conta	como	conciliar	vida	pessoal	
e	 a	 vida	 como	 YouTuber	 é	 também	 um	 desafio	 imensurável	 por	 si	 só.	 As	 implicações	 dessa	
posição	de	figura	pública	muitas	vezes	não	são	consideradas	de	antemão,	por	desconhecimento	
em	muitas	situações.	

	
(…)	 inicialmente	eu	comecei	com	o	meu	nome	e	eu	não	pensei	que	 isso	pudesse	me	
atrapalhar	a	vida.	Estou	falando	a	vida	porque	se	alguém	joga	meu	nome	na	Internet	
acha	 um	 monte	 de	 coisa	 que	 muitas	 pessoas	 não	 me	 contratam	 por	 isso.	 (...)	 E	 já	
tinham	me	avisado	que	 tinham	pessoas	que	pesquisavam	o	nome	na	 Internet,	etc.	E	
isso	foi	tenso	porque	qualquer	coisa	que	acontece	eu	começo	a	ter	problemas.	Porque	
como	eu	falei,	eu	não	recebo	no	YouTube.	(…)	E	a	vantagem	é	que	eu	pude	conhecer	
muita	 gente,	 né?	 Pude	 ir	 para	 vários	 locais	 que	 talvez	 eu	 não	 pudesse	 ir	 se	 eu	 não	
conhecesse	muitas	pessoas.	Eu	acredito	que	isso	foi	uma	experiência	boa	que	eu	pude	
conhecer	muitas	pessoas.	E	inclusive	fui	escolhido	no	ano	de	2017	como	um	dos	mais	
influentes	referentes	à	corporalidade.	
	

O	que	poderia	melhorar?	

Dentre	 as	 características	 da	 própria	 plataforma	 que	 poderiam	 ser	 aprimoradas,	 segundo	 os	
entrevistados,	 foram	mencionadas:	 (i)	 usabilidade	 do	 painel,	 considerado	 pouco	 intuitivo;	 (ii)	
instabilidades	frequentes;	(iii)	mudanças	da	disposição	dos	elementos:	

	
(…)	acho	que	ele	está	querendo	ser	muito	rede	social,	no	sentido	de	tentar	colocar	as	
pessoas	 para	 visualizarem	 tudo	 o	 que	 elas	 fazem	 na	 Internet	 ali	 e	 ele	 não	 está	
priorizando	o	vídeo	em	si,	a	criação	do	vídeo	em	si,	como	um	estúdio	eu	acho.	(Renata	
Senlle,	Conexão	Feminista)	
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Para	um	maior	entendimento	da	plataforma	e	da	distribuição	algorítimica,	Felipe	Ventura	(DR	
Oficial)	 defende	 que	 é	 necessário	 o	 empoderamento	 de	 produtores	 de	 conteúdo,	 além	 de	
aumentar	 a	 participação	 deles	 na	 plataforma	 de	 forma	 a	 “colocar	 essa	 galera	 em	 pé	 de	
igualdade”.	Na	 sua	 avaliação,	 essa	 seria	 uma	 forma	de	 fazer	 com	 que	 “essa	 pessoa	 seja	 tão	
clicável	quanto	o	que	não	tem	relevância	social,	que	está	ali	só	para	fazer	uma	graça	mesmo,	
para	que	ela	seja	clicada	e	quando	clicada,	assistida	e	quando	assistida,	que	aí	sim	os	efeitos	
sociais	dessa	comunidade	aflorem	e	promovam	mudanças	sociais	no	país”.	

Na	sua	avaliação,	esse	processo	estaria	tendo	impacto	direto	na	diminuição	das	suas	chances	
de	 ter	 destaque.	 Além	 disso,	 a	 falta	 de	 interação	 na	 plataforma	 seria	 outro	 obstáculo	 a	 ser	
superado	pelo	próprio	YouTube,	quando	ela	o	compara	com	as	outras	plataformas.	

Outros	 temas	 foram	 mencionados	 de	 com	 menor	 frequência	 e	 que	 merecem	 atenção	 em	
pesquisas	 futuras	 são:	 compreensão	 do	 funcionamento	 do	 algoritmo,	 responsabilização	 dos	
produtores	de	conteúdo	e	da	plataforma	sobre	os	vídeos	postados	e	compartilhados.	

	
Quando,	por	exemplo,	quando	a	gente	bota	como	conteúdo	do	YouTube	é	o	conteúdo	
original,	a	gente	sempre	postava	ele	no	Facebook	e	aí	por	ser	um	link	do	YouTube,	o	
Facebook	 nunca	 fazia	 ele	 aparecer	 na	 timeline	 das	 pessoas.	 Por	 outro	 lado,	 no	
YouTube,	 o	 que	 eu	 acho	 que	 ele	 tentam	 fazer	 esse	 investimento	me	 parece,	 numa	
rede	social	em	que	as	pessoas	conversam	por	lá,	mas	as	pessoas	ainda	não	criaram	o	
costume	de	seguir	os	 canais,	como	a	gente	faz	no	 Instagram	de	 forma	muito	 rápida,	
intuitiva,	sem	questionamento	né?	No	YouTube	ainda	não	tem,	então	a	gente	sempre	
tem	que	ficar	chamando	as	pessoas	para	fazer	isso,	né?	Eu	acho	que	é	uma	dificuldade,	
uma	 barreira,	 de	 comportamento	 de	 uso,	 que	 eu	 não	 sei	 nem	 da	 onde	 vem	 na	
verdade,	 mas	 ninguém	 segue	 tão	 facilmente	 os	 canais	 acompanhando.	 Você	 vê	 um	
vídeo	 ou	 outro	mas	 você	 não	 está	muito	 acompanhando	 ali.	 A	 gente	 'conseguiu	 os	
nosso	6mil	[...].	E	aí	a	gente	conseguiu	Tudo	Orgânico.	Tudo	de	chamar	e	também	não	
é	uma	coisa	de	chamar	o	tempo	inteiro.	São	essas	vantagens	e	desvantagens	que	vem	
na	cabeça	agora.	(Renata	Senlle,	canal	Conexão	Feminista).	

 
Uma	ideia	mencionada	por	Pedro	do	canal	Põe	na	Roda	para	resolver	o	problema	da	perda	de	
monetização	por	conteúdo	identificado	como	impróprio	nos	casos	de	canais	de	minorias,	seria	
que	 o	 YouTube	 criasse	 um	 selo	 de	 confiança	 no	 conteúdo	 de	 alguns	 canais	 que	 tratassem	
destes	 temas	 e	 que,	 portanto,	 inevitavelmente	 usarão	 expressões	 sensíveis,	 para	 que	 o	
processo	de	remoção	do	anúncio	seja	invertido.	Ou	seja,	nos	canais	com	o	selo	de	confiança	de	
conteúdo	 educativo	 de	 grupos	 vulnerabilizados,	 ao	 identificar	 as	 palavras	 sensíveis	 ao	 robô,	
primeiro	o	Youtube	entraria	em	contato	com	o	produtor	e,	caso	a	denúncia	se	confirmasse,	só	
então	seria	retirada	a	remuneração.		

Portanto,	 alguns	desafios	 importantes	 foram	 identificados	 pelos	 produtores	 de	conteúdo:	 (1)	
acesso	à	infraestrutura	adequada;	(2)	conseguir	manter	e	aumentar	o	número	de	seguidores	e	
visualizações	 e	 responder	 às	 demandas	 do	 algoritmo;	 (3)	 desafios	 técnicos	 quanto	 à	
disseminação	 e	 remuneração	 dos	 conteúdos	 de	 raça,	 sexualidade,	 etc.;	 (4)	 as	 dificuldades	
maiores	para	produtores	que	 tratem	de	discriminação	conseguires	viver	 da	 sua	 produção	no	
Youtube,	tanto	por	serem	assuntos	mais	polêmicos	quanto	por	conta	de	seu	perfil	de	raça	ou	
renda;	(5)	o	excesso	de	trabalho	e	a	carga	mental	que	ele	carrega.		
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 6.Considerações	finais	
 
Nos	 últimos	 anos,	 foram	 muitas	 e	 rápidas	 as	 mudanças	 quanto	 à	 forma	 de	 difusão	 de	
informações	 e	 outros	 conteúdos,	 tendo	 a	 Internet	 contribuído	 significativamente	 para	 esse	
processo.		

Como	 discutido	 ao	 longo	 desta	 pesquisa,	 o	 YouTube,	 como	 uma	 plataforma	 de	
compartilhamento	 de	 vídeos,	 contribui	 para	 um	 cenário	 possibilitando	 que	 uma	 grande	
diversidade	de	conteúdos	e	narrativas	sejam	compartilhados	pela	plataforma	e	alcance	pessoas	
e	 grupos	 os	 mais	 diversos.	 Especialmente	 indivíduos	 e	 grupos	 vulneráveis,	 historicamente	
discriminados	 e,	 por	 vezes,	 silenciados	 e	 invisibilizados,	 veem	 ali	 um	 espaço	 de	 existência	 e	
resistência	ao	trabalharem	pautas	de	diversidade,	disseminando	discursos	antidiscriminatórios	
importantes	para	a	democracia	e	que	não	conseguiam	espaço	diante	das	mídias	tradicionais.	

Produtores	 de	 conteúdo	 e	 espectadores	 destes	 canais	 relatam	 o	 poder	 de	 influência	 destes	
YouTubers	 na	 construção	 de	 sua	 identidade,	 na	 ampliação	 de	 sua	 autoestima	 e	 na	 sua	 auto	
aceitação	 como	 um	 sujeito	 pertencente	 a	 um	 grupo	 discriminado,	 mas	 que	 também	
compreende	seu	valor	social	e	a	 luta	de	seu	grupo	por	 igualdade,	muito	conhecido	nas	redes	
sociais	por	empoderamento.	Mesmo	canais	que	não	trabalhem	as	pautas	da	diversidade,	mas	
que	tenham	representações	simbólicas	de	pessoas	destes	grupos,	têm	um	importante	papel	na	
criação	da	identidade	e	empoderamento	destes	grupos.	

Contudo,	 como	 visto	 com	 na	 seção	 anterior,	 ter	 uma	 boa	 ideia	 e	 um	 celular	 não	 tem	 se	
mostrado	suficiente	para	que	grupos	e	vozes	minoritárias	realmente	ocupem	seus	lugares,	seja	
no	 YouTube,	 seja	 na	 Internet	 como	 um	 todo.	 São	 necessários	 estratégia,	 infraestrutura	 e	
recursos	financeiros.	Assim,	não	se	pode	deixar	de	mencionar	a	disponibilidade	de	tempo	e/ou	
recursos	humanos	para	manter	as	produções	no	ar	com	a	 frequência	que	eles	 se	propõem	a	
manter.	 Elas	 também	 acabam	 configurando	 obstáculos	 a	 serem	 considerado	 já	 que,	 por	 se	
tratarem	de	canais	menores,	menos	monetizados,	os	entrevistados	cuidam	de	todo	o	ciclo,	da	
concepção	 da	 ideia,	 produção,	 gravação	 e	 edição	 dos	 vídeos,	 conciliando	 com	 outras	
ocupações.	

	
(...)	 para	 se	 tornar	 YouTuber	 de	 sucesso,	 ele	 vai	 ter	 que	 cumprir	 vários	 outros	
requisitos,	 não	 apenas	 técnica,	 mas	 também	 estratégicos,	 porque	 ele	 vira	 um	 mini	
canal	de	televisão	né,	então	mais	do	que	isso,	ele	precisa	usufruir	também	dos	ganhos	
financeiros	que	o	YouTube	provê.	Então	ele	precisa	ser	bancarizado,	precisa	entender	
que	ele	vai	ter	que	converter	de	dólar	para	real,	tem	que	fazer	lá	a	declaração	do	carnê	
Leão,	 não	 sei,	 toda	 a	 tributação,	 então	 assim,	 é	 um	 caminho	 que	 tem	 que	 ser	
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percorrido	 daí,	 mas	 sim	 eu	 entendo	 que	 está	 cada	 vez	 mais	 democratizando	 esse	
processo,	porém	muito	longe	de	ser	realmente	democrático,	

	
E	 isso	 faz	 com	 que	 se	 reflita	 e	 problematize	 a	 dimensão	 inclusiva	 e	 democratizadora	 da	
plataforma	e	da	Internet	como	um	todo.	

Como	 demonstrado,	 a	 pesquisa	 buscou	 compreender	 se	 e	 como	 as	 plataformas	 de	
compartilhamento	 de	 vídeo	 dão	 voz	 a	 grupos	 vulneráveis.	 Para	 tanto,	 foram	 selecionados	
canais	 brasileiros	 que	 se	propõe	a	dar	voz	a	grupos	historicamente	discriminados	 a	partir	do	
recorte	 de	 gênero,	 raça,	 sexualidade,	 deficiência	 e	 gordofobia.	 Também	 foram	 discutidas	 a	
arquitetura	e	funcionamento	do	YouTube,	suas	políticas	de	comunidade,	associadas	à	legislação	
brasileira,	como	instrumentos	que	ajudam	ou	restringem	a	inclusão	de	outras	vozes,	narrativas,	
e	 questões	 sociais	 no	 debate	 público.	 A	 partir	 de	 um	 trabalho	 de	 revisão	 de	 literatura	 e	
realização	 de	 entrevistas	 semiestruturadas,	 também	 buscou-se	 explorar	 como	 e	 por	 que	 os	
produtores	de	conteúdo	entrevistados	 lidam	com	o	 tema	da	discriminação,	discurso	de	ódio,	
incitação	à	violência	contra	minorias,	dentre	outras	relacionadas.	

Dentre	os	principais	achados	da	pesquisa,	destacamos:	

A	 relação	 direta	 entre	 a	 trajetória	 de	 discriminação	 dos	 produtores	 de	 conteúdo,	 na	 sua	
individualidade,	 e	 o	 esforço	 de	 trazer	 essas	 questões	 para	 o	 debate	 público,	 para	 outras	
pessoas	que	passam	por	situações	semelhantes;	

o A	 falta	 de	 informação	 sobre	 determinados	 assuntos	 e	 grupos	 sociais	 como	
elemento	 mobilizador	 para	 explorar	 questões	 sensíveis	 relacionadas	 a	
identidades,	discriminação,	e	direitos	desses	grupos	a	partir	da	construção	de	um	
espaço	de	acolhimento;	

o Mapeamento	 de	 usos	 de	 tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação,	
especialmente	 a	 Internet,	 como	 ferramenta	 de	 liberdade	 de	 expressão,	 de	
comunicação	e	informação	individual	e	coletiva,	superando	e/ou	transformando,	
inclusive,	as	práticas	e	padrões	das	mídias	tradicionais;	

o Internet	como	espaço	e	oportunidade	de	inclusão	desses	indivíduos	e	grupos	em	
termos	de	pertencimento,	contra	narrativas,	e	também	na	dimensão	financeira.	

Contudo,	esse	processo	não	se	dá	 isento	de	desafios	e	dificuldades	a	serem	problematizados,	
mostrando	 como	 sentimentos	 e	 práticas	 de	 inclusão	 e	 exclusão	 se	 coproduzem	 a	 partir	 da	
existência	desses	grupos	na	plataforma.	

Dentre	 os	 vários	 desafios	 à	 disseminação	 de	 vozes	 dissonantes	 com/pela/para	 a	 plataforma,	
distamos:	

o Como	mencionado,	 acesso	 a	 infraestrutura	 de	 Internet	 e	 equipamento	 para	 a	
produção	de	vídeos	com	qualidade;	

o Remoção	de	conteúdo	relacionadas	a	direitos	autorais;	

o Dificuldade	de	monetização	dos	vídeos,	que	impacta	no	alcance	nos	mesmos;	

o Responsabilidade	pelo	conteúdo	compartilhado;	

o Tentativas	de	silenciamento	a	partir	da	atuação	de	haters	e	ataques	aos	canais;	
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o Limitações	 da	 própria	 plataforma	 para	 alcance	 de	 públicos	 diretamente	
interessados	e	públicos	mais	diversos;	dentre	outros.	

Dessa	forma,	os	resultados	da	investigação	corroboram	a	perspectiva	de	Djamila	Riberio	(2019),	
também	explorada	ao	longo	deste	relatório,	de	que	o	espaço	virtual,	aqui	discutido	a	partir	da	
plataforma	YouTube,	tem	sido	e	continuará	sendo,	“um	espaço	de	disputas	de	narrativas”,	mas	
também	 de	 resistência	 e	 existência	 ativa	 de	 determinados	 grupos,	 no	 sentido	 de	 superar	
barreiras	 institucionais,	 tecnológicas,	 econômicas,	 culturais,	 políticas,	 e	 individuais,	 para	
“produzir	 ruídos	 rachaduras	 na	 narrativa	 hegemônica”	 e	 se	 fazer	 ver	 e	 ouvir,	 por	 mais	
dissonantes	que	sejam	suas	vozes.		
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ANEXO 1 - Roteiro de entrevistas 
	
Bloco	1	–	Vozes	Dissonantes:	motivos	para	quebrar	o	silêncio	
1. Poderia	 falar	 um	 pouco	 sobre	 sua	 trajetória	 e	 os	 motivos	 de	 ter	 decidido	 utilizar	 o	

YouTube	para	falar	de	questões	de	discriminação?		
	

PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A))	
 • Trajetória	pessoal;	
 • Relação	com	o	tema	de	discriminação;	
 • Motivação	para	falar	sobre	estes	temas.	

	
2. Como	você	enxerga	o	papel	do	YouTube	e	dos	YouTubers	que	atuam	diretamente	com	

essa	pauta?	
2.1. Você	observou	alguma	mudança	significativa	com	o	passar	dos	anos?	
2.2. Você	já	recebeu	algum	tipo	de	apoio	do	YouTube?	
2.3. Como	você	vê	o	impacto	do	seu	canal	na	sociedade?	
2.4. E	de	outros	canais	sobre	temas	relacionados	à	discriminação?	

	
PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A))	

 • O	YouTube	dá	mesmo	mais	voz?		
 • Qual	a	relação	do	YouTube	com	a	mídia	tradicional?;	
 • YouTube	dá	maior	liberdade	de	expressão?;	
 • Casos	em	que	sentiu	que	seu	canal	teve	impacto	positivo.	

	
3. Quem	 é	 o	 seu	 público-alvo?	 Você	 definiu	 esse	 perfil	 de	 antemão?	 Como	 são	 as	

interações	com	seu	público?		
	

PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A))	
 § Como	o	canal	afeta	o	público	alvo?		
 § Só	 as	 pessoas	 do	 grupo	 discriminado	 assistem	 ou	 outras	 pessoas	

também?;	
 § Existe	resistência	ao	seu	conteúdo?;		

	
4. Na	 sua	 opinião,	 o	 que	 é	 preciso	 para	 se	 tornar	 um	 YouTuber?	 Como	 você	 avalia	 a	

profissionalização	da	produção	de	conteúdos	para	a	plataforma?	
	

PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A)	
 • Produzir	conteúdo	para	o	YouTube	é	prioridade	para	você?	
 • Você	consegue	viver	disso	ou	precisa	fazer	outras	coisas?	
 • A	remuneração	do	YouTube	é	suficiente?	
 • Faz	publicidade	em	seus	vídeos?		
 • Recebe	outras	propostas	por	causa	do	YouTube?	

	
Bloco	2	–	YouTube	
5. Quais	são,	na	sua	opinião,	as	vantagens	e	desvantagens	do	YouTube	como	ferramenta	

de	expressão	de	grupos	discriminados?	
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PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A)	
 • Abordar	vantagens	e	desvantagens	técnicas;	
 • Abordar	vantagens	e	desvantagens	práticas;	
 • Abordar	vantagens	e	desvantagens	sociais.	

	
6. A	 partir	 da	 sua	 experiência,	 existem	 tentativas	 de	 silenciamento	 das	 suas	 falas	 no	

YouTube?	
a. Se	sim,	como	elas	acontecem?		
b. Quais	 características	 da	 plataforma	 facilitam	 ou	 dificultam	 esse	 silenciamento	

(ou	a	tentativa	de)?		
	
PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A)	

 • Ataques	em	massa;	
 • Ameaças	pessoais;	
 • Denúncias;	
 • Comentários;	
 • Direitos	autorais;	
 • Equipamentos	para	produção	dos	vídeos;	

	
Bloco	3	–	Internet	e	outras	ferramentas	de	voz	
7. Você	utiliza	outras	redes	sociais	com	essa	mesma	proposta	de	tratar	sobre	questões	de	

discriminações?		
a. Se	sim,	quais?	Por	que?	

	
PONTOS	DE	APOIO	(PARA	CONSULTA	DO(A)	ENTREVISTADOR(A)	

 § Instagram	
 § Facebook	
 § Twitter	

	
8. Quais	as	vantagens	e	desvantagens	de	cada	ferramenta?	Existem	diferentes	estratégias	

para	uso	de	cada	uma	delas?		
	
Bloco	4	–	Outras	referências	
9. Você	 gostaria	 de	 indicar	 outras	 pessoas	 com	 quem	 poderíamos	 ou	 deveríamos	

conversar	sobre	este	assunto?	
	
OBS:	 Os	 itens	 destacados	 como	 “PONTOS	 DE	 APOIO”	 relacionados	 a	 cada	 pergunta	 deste	
roteiro	 são	 assuntos	que	esperamos	que	o/a	entrevistado/a	aborde	 em	suas	 respostas.	Caso	
eles	não	sejam	contemplados,	devem	ser	estimulados	ao	longo	da	conversa.	
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ANEXO 2 - Questionário de pesquisa com usuários 
	
Pesquisa	Convergindo	Vozes	Dissonantes	
	
Oi,	tudo	bem?	
Essa	pesquisa	aborda	se	e	como	o	YouTube	possibilita	a	representação	de	grupos	socialmente	e	
historicamente	vulnerabilizados.	
O	tempo	de	resposta	é	de	até	2	minutos.	
O	questionário	é	anônimo	e	as	respostas	serão	utilizadas	para	fins	exclusivamente	acadêmicos.	
Ao	responder	você	está	ciente	e	autoriza	a	utilização	das	respostas	no	relatório	de	pesquisa.	
Agradecemos	imensamente	por	sua	colaboração.	
Esta	pesquisa	está	sendo	desenvolvida	pelo	Centro	de	Ensino	e	Pesquisa	em	Inovação	(CEPI)	da	
FGV	Direito	SP.	
	
*Obrigatório	
	
1.	Com	qual	gênero	você	se	identifica?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Feminino	
 • Masculino	
 • Nenhum	dos	dois	
 • Prefiro	não	dizer	
 • Outro:	

	
2.	Como	você	identifica	sua	sexualidade?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Heterossexual	
 • LGBTQ+	
 • Prefiro	não	dizer	
 • Outro:	

	
3.	Qual	a	sua	idade?	*	
	
4.	Com	qual	raça/etnia	você	se	identifica?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Branco/a	
 • Negro/a	(preto/a	ou	pardo/a)	
 • Amarelo/a	
 • Indígena	
 • Prefiro	não	dizer	

	
5.	Com	qual	frequência	costuma	assistir	vídeos	no	YouTube?	*	
Marcar	apenas	uma.	
	

 • Mais	de	uma	vez	por	dia	
 • Pelo	menos	uma	vez	por	dia	
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 • Pelo	menos	uma	vez	por	semana	
 • Pelo	menos	uma	vez	por	mês	
 • Menos	de	uma	vez	por	mês	
 • Nunca	

	
6.	Você	está	inscrita/o,	segue	ou	acompanha	algum	canal?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Sim	
 • Não	

	
7.	 Você	 está	 inscrita/o,	 segue	 ou	 acompanha	 algum	 canal	 que	 aborde	 temas	 de	
discriminação/diversidade?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Sim	
 • Não	

	
8.	Quais	dos	temas	listados	você	acompanha	ou	tem	interesse	no	YouTube?	*	
Marque	todas	que	se	aplicam.	

 • Gênero	
 • Sexualidade	
 • Racismo	
 • Identidade	de	gênero	(questões	trans)	
 • Gordofobia	
 • Deficiência	
 • Não	acompanho	nenhum	desses	temas	

	
9.	Liste	aqui	canais	que	abordem	temas	 relacionados	à	discriminação/diversidade	que	você	
está	inscrito/a,	segue	ou	acompanha	
	
10.	 Você	 acredita	 que	 a	 existência	 de	 temas	 de	 diversidade	 no	 YouTube	 provoca	 alguma	
mudança	social	ou	individual?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Sim,	social	e	individual	
 • Sim,	apenas	individual	
 • Sim,	apenas	social	
 • Não	

	
11.	 Algum	 vídeo	 do	 YouTube	 relacionado	 aos	 temas	 de	 diversidade	 listados	 acima	 já	
impactou	diretamente	a	sua	vida?	*	
Marcar	apenas	uma.	

 • Sim	
 • Não	

	
12.	Se	sim,	como?	Relate	aqui	sua	experiência	
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ANEXO 3 – Relatório metodológico 
	

Introdução	

O	presente	 relatório	 visa	 detalhar	 a	metodologia	utilizada	 na	 pesquisa.	 Ele	 está	apartado	 do	
relatório	 principal	 com	 a	 finalidade	 de	 otimizar	 a	 leitura	 do	 público	 em	 geral.	 Aqui	 estão	
detalhadas	 as	 escolhas	 metodológicas	 que	 tomamos	 durante	 todo	 o	 percurso	 da	 execução	
deste	trabalho.		

O	 objetivo	 da	 presente	 pesquisa	 é	 compreender	 se	 e	 como	 alguns	 dos	 grupos	 considerados	
vulneráveis	na	sociedade	conseguem	ganhar	voz	para	difusão	de	seus	discursos	na	internet	no	
Brasil.	 Assim,	 buscamos	 mapear	 aqui	 como	 estes	 discursos	 são	 disponibilizados	 e	 se	 há	
tentativas	de	silenciamento	eventualmente	sofridas	por	representantes	destes	grupos.		

O	ambiente	da	Internet,	contudo,	é	bastante	amplo,	contando	com	sites,	blogs,	tumblrs,	redes	
sociais,	 entre	 outros	 mecanismos	 de	 disponibilização	 de	 informação	 e/ou	 interação	 entre	
usuários.	O	primeiro	recorte	que	fizemos	foi	restringir	o	tema	ao	Brasil.	 	a	Internet	é	mundial,	
mas	os	usuários	se	comportam	de	maneiras	diferentes	em	diversos	países.	Além	disso,	a	cultura	
tem	grande	impacto	sobre	quais	grupos	podem	ser	considerados	discriminados	e	este	aspecto	
varia	significativamente	entre	diferentes	países.		

A	 pesquisa	 buscou	 selecionar	 um	 ambiente	 na	 Internet	 em	 que	 houvesse	 ambos	 (1)	
disponibilização	 de	 conteúdo	produzido	 pelo	 próprio	 usuário;	 e	 (2)	 interação	 entre	 usuários.	
Isto	porque	a	partir	do	conteúdo	podemos	conhecer	quais	são	os	discursos	e	demandas	destes	
grupos	e,	por	outro	lado,	a	sua	interação	com	os	usuários	da	internet	em	geral	e	seu	impacto	na	
sociedade.		

Considerando	 estes	 objetivos	 da	 pesquisa,	 recortamos	 seu	 objeto	 primordialmente	 na	
plataforma	 YouTube,	 já	 que	 ela	 possui	 simultaneamente	 ambas	 estas	 características	 de	
maneira	 acentuada.	 Segundo	 Yarosh	 et	 al,	 o	 YouTube	 é	 a	 maior	 plataforma	 de	
compartilhamento	de	vídeos	na	internet	que	não	tem	constrangimentos	por	temas	ou	tamanho	
do	vídeo	(YAROSH	et	al,	2016).	No	YouTube	há	a	disponibilização	de	conteúdo	a	partir	de	vídeos	
produzidos	 pelos	 próprios	 usuários	 e,	 por	 outro	 lado,	 a	 plataforma	 possibilita	 comentários,	
curtidas,	 compartilhamentos,	 entre	 outras	 formas	 de	 interação.	 A	 plataforma	 também	 tem	
mecanismos	 de	 denúncia	 de	 conteúdo	 e	 regulações	 próprias	 para	 seu	 funcionamento.	 Além	
disso,	pode	 ser	 considerada	 hoje	 a	maior	 plataforma	de	vídeo	do	mundo	e	é	 o	 segundo	site	
mais	acessado	no	Brasil	segundo	a	site	Alexa,	perdendo	apenas	para	o	Google.com141	(Alexa,	
2019).		

O	YouTube	é	uma	plataforma	de	destaque	para	compreender	a	popularidade	de	pautas	sociais	
e	 de	 minorias	 políticas	 na	 internet.	 Conforme	 será	 demonstrado	 adiante,	 existem	 diversos	
canais	 que	 trabalham	estes	 temas	 de	 diferentes	maneiras	 e	 já	 atingem	 um	público	 bastante	
significativo.		

                                                
141	ALEXA.	Top	Sites	in	Brazil.	Disponível	em:	<https://www.alexa.com/topsites/countries/BR>.	Acesso	em:	20	fev.	

2019,	às	14h28.	
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De	 outro	 lado,	 para	 fazer	 esta	 escolha	 de	 pesquisa,	 avaliamos	 que	 sites,	 blogs	 e	 tumblrs	
mantinham	uma	relação	que	poderia	ser	considerada	vertical	ou	unilateral	de	disponibilização	
de	 conteúdo	 pelo	 produtor	 e	 consumo	 deste	 conteúdo	 pelo	 usuário.	 Preferimos	 não	 utilizar	
plataformas	 que	 priorizam	 mais	 a	 interação	 que	 o	 conteúdo	 em	 si,	 como	 as	 redes	 sociais	
(Facebook,	Twitter	e	Instagram),	por	exemplo,	 já	que	nelas	seria	mais	desafiador	recortar	por	
temas	 ou	 grupos	 e	 acessar	 os	 conteúdos.	 A	 organização	 em	 forma	 de	 linha	 do	 tempo	 e	 as	
práticas	de	interação	como	compartilhamentos	dificultam	este	tipo	de	análise142.		

Portanto,	o	ponto	de	partida	para	seleção	dos	entrevistados	e	para	as	questões	relacionadas	à	
voz	 e	 liberdade	 de	 expressão	 foi	 o	 YouTube.	 Porém,	 a	 pesquisa	 abordou	 de	 maneira	
complementar	 quais	 são	 as	 estratégias	 de	 uso	 de	 outras	 plataformas	 e	 redes	 sociais	 pelas	
pessoas	entrevistadas.		

A	 pesquisa	 foi	 construída	 a	 partir	 de	 revisão	 bibliográfica	 e	 estudos	 de	 caso.	 Os	 principais	
materiais	utilizados	para	a	montagem	da	narrativa	destes	casos	foram	a	descrição	do	conteúdo	
online	 dos	 canais	 de	 YouTube,	 entrevistas	 semiestruturadas	 com	os	 produtores	 de	 conteúdo	
(YouTubers)	e	documentos	e	informações	levantados	da	internet.		

Buscamos	compreender	não	apenas	sobre	o	conteúdo	gerado	pelos	YouTubers,	mas	também	o	
perfil	 das	 pessoas	 geradoras	 de	 conteúdo	 e	 seus	 contextos.	 Nas	 palavras	 de	 Major,	 é	
importante	 analisar	 também	 as	 pessoas	 por	 trás	 do	 conteúdo,	 já	 que	 o	 conteúdo	
disponibilizado	 é	 altamente	 pessoal	 e	 inserido	 em	 uma	 subcultura	 específica	 (MAJOR,	
2015,p.3) 143 .	 Assim,	 inserimos	 no	 roteiro	 questões	 relativas	 à	 trajetória	 pessoal	 dos	
YouTubers.		

O	Roteiro	de	entrevista	e	os	tópicos	que	abordados	em	cada	uma	das	questões	está	disponível	
no	 Anexo	 1.	 Abaixo	 estão	 explicitadas	 as	 escolhas	 relacionadas	 a	 cada	 um	 dos	 tópicos	
abordados:	

O	 primeiro	 bloco	 de	 questões	 foi	 chamado	 de	 “Vozes	 Dissonantes:	 motivos	 para	 quebrar	 o	
silêncio”.	Nele	 perguntamos	 (1)	 sobre	 a	 trajetória	 do	YouTuber	 e	os	motivos	de	 ter	 decidido	
utilizar	o	YouTube	para	falar	de	questões	de	discriminação.	A	ideia	neste	ponto	é	compreender	
a	 relação	do	 sujeito	 com	o	 tema	e	os	aspectos	que	o	 levaram	a	querer	expor	 socialmente	e,	
especialmente	na	 internet,	sua	posição.	Depois,	 ainda	neste	bloco	de	questões,	perguntamos	
sobre	(2)	o	posicionamento	do	entrevistado	quanto	ao	potencial	de	impacto	na	difusão	destes	
conteúdos	na	internet.	Neste	ponto,	previmos	a	possibilidade	dele	trabalhar	mudanças	sociais	
com	o	passar	dos	anos,	relatos	de	impacto	na	vida	de	seus	seguidores,	sua	visão	sobre	o	poder	
de	 transformação	 do	 seu	 próprio	 canal	 e	 de	 outros	 canais	 que	 trabalhem	 temas	 de	
discriminação	 e	 sobre	 eventual	 apoio	 do	 próprio	 YouTube	 para	 ampliar	 o	 impacto	 destes	
canais.	Esta	temática	era	especialmente	 importante	para	 investigar	se	a	hipótese	de	pesquisa	
seria	 verdadeira	 ou	 falsa	 na	 visão	 no	 entrevistado:	 o	 uso	 do	 YouTube	 configuraria	 uma	
ampliação	 da	 representação	 simbólica	 e	 discursiva	 destes	 grupos	 socialmente	 discriminados	

                                                
142	Todavia,	reconhecemos	que	esta	poderia	ser	uma	possível	agenda	de	pesquisa	para	futuras	investigações	sobre	

a	temática	da	discriminação	nas	redes	sociais.		
143	“With	 YoutTube	 and	 other	 online	 creative	 spaces	 growing	 exponentially	 over	 the	 past	 several	 years,	 it	 is	

imperative	that	research	be	done	to	analyze	not	just	the	content	(and	specifically	content	that	has	gone	viral),	
but	the	people	behind	the	content”	(MAJOR,	2015).	
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mais	 eficiente	 que	 nas	 mídias	 tradicionais?	 Depois	 ainda	 neste	 bloco	 de	 questões	
procuraríamos	compreender	(3)	aspectos	do	grupo	(ou	grupos)	socialmente	vulnerabilizados	a	
que	 o	 canal	 se	 dirige,	 questionando	 sobre	 público-alvo	 e	 interações	 com	 ele.	 Por	 fim,	 neste	
bloco	questionamos	sobre	(4)	qual	seria	o	mínimo	necessário	para	se	tornar	um	YouTuber	na	
visão	 do	 entrevistado.	 Esta	 pergunta	 ficou	 propositadamente	 aberta	 pois	 gostaríamos	 de	
compreender	 tanto	 aspectos	 e	 desafios	 da	 profissionalização	 do	 YouTube,	 quanto	 questões	
sociais	 sobre	 as	 efetivas	 possibilidades	 de	 uma	 pessoa	 se	 tornar	 produtora	 de	 conteúdo	 em	
condições	 sociais	 adversas.	 Portanto,	 pretendemos	 com	 isto	 conhecer	 as	 diferentes	
perspectivas	dos	entrevistados	e	esperávamos	obter	 respostas	bastante	diversas.	Todavia,	na	
prática	 em	 alguns	 momentos	 a	 pergunta	 teve	 que	 ser	 refeita	 e	 melhor	 explorada	 para	
possibilitar	a	compreensão	do	entrevistado	sobre	nossas	hipóteses	por	trás	da	pergunta.		

O	segundo	bloco	de	questões	do	roteiro,	chamado	de	“YouTube”,	trabalhava	especificamente	a	
ferramenta	 que	 escolhemos	 como	 objeto	 de	 pesquisa.	 Portanto,	 contemplava	 a	 opinião	 do	
entrevistado	 sobre	 (1)	 as	 vantagens	 e	 desvantagens	 do	 YouTube	 como	 ferramenta	 de	
expressão	de	grupos	discriminados;	(2)	situações	de	tentativas	de	silenciamento	no	YouTube.		

O	terceiro	bloco	de	questões	abordava	o	uso	de	outras	redes	sociais	ou	plataformas	na	internet	
para	difusão	 de	 conteúdos	antidiscriminatórios,	 quais	 as	 diferentes	estratégias	em	 cada	 uma	
delas	e	como	elas	se	relacionam.	Além	disso,	quais	seriam	as	vantagens	e	desvantagens	de	cada	
uma	destas	plataformas.		

Por	fim,	o	roteiro	contemplava	uma	questão	solicitando	indicação	de	outras	pessoas	com	quem	
poderíamos	ou	deveríamos	conversar	 sobre	este	assunto,	 para	possibilitar	o	método	bola	de	
neve.	 Esta	 estratégia	 funcionou	 de	 maneira	 positiva	 para	 conseguirmos	 entrevistar	 novas	
pessoas,	conforme	será	demonstrado	adiante.		

A	partir	deste	material,	nosso	objetivo	foi	compreender	como	o	YouTube	é	utilizado	para	dar	
voz	 a	 estes	 grupos	 e	 se	 as	 estratégias	 utilizadas	 por	 eles	 são	 eficientes	 e	 têm	 impacto	 na	
sociedade.	 Neste	 ponto,	 acreditamos	 que	 os	 aspectos	 avaliados	 na	 pesquisa	 de	 Major	 são	
também	contemplados	aqui,	ou	seja,	avaliaremos:	(1)	relação	do	produtor	com	seu	conteúdo;	
(2)	 relação	 do	 produtor	 com	outros	 criadores	 de	conteúdo;	 (3)	 relação	do	produtor	 com	sua	
audiência	(MAJOR,	2015,	p.3).	Além	disso,	foi	possível	compreender	como	aspectos	endógenos	
e	 exógenos	 ao	 YouTube	 favorecem	 ou	 limitam	 a	 liberdade	 de	 expressão	 destes	 grupos	 na	
internet.	

O	primeiro	passo	da	pesquisa	foi	realizar	uma	breve	revisão	bibliográfica	no	tema.	Em	seguida,	
a	 pesquisa	 investigou	 a	 estrutura	 do	 YouTube,	 os	 termos	 de	 consentimento,	 as	 ferramentas	
para	monetização	e	divulgação	dos	vídeos.	Esta	primeira	fase	permitiu	descrever	os	limites	de	
atuação	dos	indivíduos	ou	grupos	de	indivíduos	que	trabalham	para	ganhar	voz	na	internet.		

Depois	foi	feito	um	mapeamento	dos	YouTubers	de	cada	grupo,	uma	descrição	e	compreensão	
mais	aprofundada	de	seus	canais	e	do	conteúdo	disponibilizado	por	eles.	Só	depois	de	conhecer	
a	fundo	cada	um	dos	canais	é	que	demos	início	às	entrevistas.		

	

Canais	do	YouTube	que	abordam	pautas	inclusivas	
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Neste	momento	 inicial	da	pesquisa,	selecionamos	canais	brasileiros	do	YouTube	que	parecem	
dar	voz	a	grupos	historicamente	vulneráveis.	Para	 selecionar	os	canais	que	 seriam	estudados	
pela	pesquisa,	o	primeiro	passo	foi	recortar	alguns	marcados	sociais	da	diferença.	Optamos	por	
aqueles	marcadores	que	já	adquiriram	maior	visibilidade	no	debate	digital,	especialmente	por	
meio	 de	 canais	 com	 grande	 público	 no	 YouTube.	 Portanto,	 as	 questões	 que	 optamos	 por	
estudar	 são	 gênero,	 raça,	 sexualidade,	 identidade	 de	 gênero,	 deficiência	 e	 gordofobia.	
Importante	 mencionar	 que	 as	 discriminações	 a	 estes	 grupos	 não	 acontecem	 de	 maneira	
isolada.	Cada	um	destes	marcadores	se	sobrepõe	aos	demais	atuando	em	conjunto,	fator	que	
se	reflete	nas	pessoas	e	nos	canais	da	internet,	que	trabalham	mais	de	uma	destas	pautas	em	
sua	produção	de	conteúdo.		

Não	 será	 possível,	 nesta	 pesquisa,	 ir	 a	 fundo	nas	 peculiaridades	 de	 cada	marcador	 social	 da	
diferença.	Porém,	será	possível	trazer	o	ponto	de	vista	dos	próprios	atores	sociais	com	relação	
ao	conflito	social	 instaurado,	as	possibilidades	da	plataforma	online	para	suas	demandas	e	as	
dificuldades	enfrentadas	no	que	diz	respeito	à	sua	liberdade	de	expressão.	

Uma	vez	escolhidos	os	temas,	fomos	em	busca	dos	canais	que	trabalhavam	pautas	relacionadas	
aos	 direitos	 e	 interesses	 destes	 grupos.	 Ao	 digitarmos	 as	 palavras-chave	 no	 YouTube,	 por	
exemplo,	“racismo”	ou	“feminismo”,	nós	não	encontramos	os	vídeos	relacionados	ao	objeto	da	
pesquisa.	Por	 isso,	 tivemos	de	 recorrer	a	estratégias	alternativas	 como,	por	exemplo,	 realizar	
uma	busca	aberta	 no	Google	por	 “canais	que	 falem	de...”	 inserimos	as	 palavras	 relacionadas	
aos	 diferentes	 marcadores	 sociais	 da	 diferença	 para	 encontrarmos	 as	 listas	 de	 canais	
relacionados	ao	tema	da	pesquisa.	Além	disso,	lemos	notícias,	anotamos	as	referências	que	já	
nos	 eram	 conhecidas	 e	 também	 perguntamos	 em	 nossas	 redes	 sociais	 para	 obter	 outras	
indicações	de	canais	que	 tratassem	destes	 temas.	Outro	 recorte	 importante	 foi	 verificar	 se	o	
canal	 tratava	 efetivamente	 destes	 temas	 objeto	 da	 pesquisa,	 já	 que	 o	 objetivo	 é	 verificar	 o	
YouTube	como	um	espaço	de	disseminação	destes	discursos	e	pautas.	Existem	muitos	 canais	
cujo	 produtor	 de	 conteúdo	 (YouTuber)	 é	 um	 representante	 destes	 grupos	 selecionados	 pela	
pesquisa,	 mas	 não	 trabalha	 efetivamente	 pautas	 relacionadas	 à	 educação	 sobre	 o	 tema,	
militância	ou	interesses	políticos	destes	grupos.		

Optamos	por	não	utilizar	um	recorte	por	número	de	seguidores	porque	algumas	das	questões	
trabalhadas	na	pesquisa,	apesar	de	sua	grande	relevância	e	crescente	repercussão	social,	ainda	
não	 possuem	 um	 grande	 número	 de	 seguidores	 em	 seus	 canais,	 mas	 são	 importantes	 para	
compreender	o	fenômeno	social	da	voz	que	o	YouTube	pode	fornecer	a	estes	grupos.		

Portanto,	iniciamos	a	pesquisa	com	a	seguinte	lista:	
	
Gênero:	
Ø Acidez	Feminina	
Ø Ellora	Haonne	
Ø Hel	Mother	
Ø Jout	Jout	Prazer	
Ø Nunca	te	pedi	nada	(Maíra	Medeiros)	
Ø Tá	Querida	(Luiza	Junqueira)		
	
Gênero	e	Raça:	
Ø Afros	e	Afins	(Nataly	Neri)	
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Ø Papo	de	Preta	(Natália	Romualdo	e	Maristela	Rosa)	
Ø Patrícia	Avelino	-	Beleza	Negra	
Ø Preta	Pariu	(Sá	Ollebar)	
Ø Xongani	
	
Raça:	
Ø Spartakus	(Spartakus	Santiago)	
	
Sexualidade:	
Ø Canal	das	Bee		
Ø Guardei	no	Armário		
Ø Louie	Ponto	
Ø Põe	na	Roda	
	
Identidade	de	Gênero:	
Ø Ariel	Modara	
Ø Barraco	da	Rosa	(Rosa	Luz)	
Ø Mandy	Candy	
Ø Para	Tudo	(Lorelai	Fox)	
	
Deficiência144:	
Ø Vai	uma	mãozinha	aí?	
	
Gordofobia:		
Ø Alexandrismos	(Alexandra	Gurgel)	
Ø Gorda	de	Boa	(Jéssica)	
Ø Thaís	Carla	

	

Em	 um	 segundo	momento	 da	 pesquisa,	 construímos	 um	 questionário	 (survey)	 por	 meio	 da	
plataforma	do	Google	Forms	no	qual	perguntamos,	dentre	outras	coisas,	os	canais	relacionados	
à	discriminação	que	os	usuários	costumavam	assistir.	A	construção	das	questões	do	survey	e	a	
metodologia	utilizada	para	obtenção	dos	resultados	será	descrita	no	tópico	a	seguir.	

Com	esse	resultado,	elaboramos	uma	nova	 lista,	com	todas	as	sugestões	e	a	classificamos	de	
três	formas:	(i)	canais	que	já	estavam	contemplados	na	lista	inicial	da	pesquisa145,	(ii)	canais	que	
tratam	 de	 discriminação	 dentro	 dos	 recortes	 da	 pesquisa	 e	 (iii)	 canais	 que	 não	 seriam	
abrangidos	pela	pesquisa	por	não	tratarem	dos	temas/grupos	selecionados.		

                                                
144	A	 lista	 inicial	 incluía	o	canal	chamado	Otávio	Show,	mas	foi	retirada	por	ser	um	YoutTuber	mirim,	e	portanto,	

menor	de	idade.	
145	Os	canais	que	já	constavam	na	lista	 inicial	e	citados	no	survey	foram:	Afros	e	Afins,	Alexandrismos,	Ana	Paula	

Xongani,	 Canal	 das	 Bee,	 Ellora,	 HellMother,	 Jessica	 Tauane	 (Gorda	 de	 boa),	 Joutjout,	 Louie	 Ponto,	 Luiza	
Junqueira	(Tá	querida),	Mandy	Candy,	Nunca	te	pedi	nada	(Maíra	Medeiros),	Para	Tudo	(Lorelay	Fox),	Papo	de	
Preta,	Põe	na	roda,	Rosa	Luz,	Spartakus	Santiago,	Vai	uma	mãozinha	aí?.	Outros	dois	canais	foram	indicados	e	já	
haviam	sido	incluídos	por	sugestões	de	outros	YoutTubers	durante	as	entrevistas:	DRelacionamentos	(incluído	
por	 indicação	 do	 Pedro	 do	 Põe	 na	 Roda)	 e	 Muro	 Pequeno	 (incluído	 por	 sugestão	 do	 Felipe	 do	
DRelacionamentos).		
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Diante	da	lista	sugerida	pelo	survey,	excluímos	os	canais	produzidos	por	YouTubers	menores	de	
idade146	por	questões	de	ética	na	pesquisa	(e.g.	Ana	Clara	Barbosa),	bem	como	os	canais	que	
não	 eram	 brasileiros,	 já	 que	 a	 pesquisa	 se	 restringe	 ao	 Brasil147.	 Uma	 sugestão	 (Coletivo	
Levante	 Negro)	 foi	 excluída	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 página	 no	 Instagram,	 ferramenta	 não	
abordada	na	pesquisa.	Outra	sugestão	(Cifra	Negra)	não	foi	encontrada	e	por	 isso	foi	 retirada	
da	pesquisa.	

Após	 esse	 filtro	 geral,	 com	uma	 análise	mais	 detalhada	 dos	 vídeos,	 identificamos	 canais	 que	
não	 tratavam	 diretamente	 e/ou	majoritariamente	 de	 discriminação148	e/ou	 que	 tratavam	 de	
discriminações	que	não	correspondiam	ao	recorte	supracitado149,	como	indígena,	HIV	e	mães	
que	tratam	da	deficiência	dos	filhos.		

Para	 selecionar	 quais	 canais	 seriam	 incluídos,	 passamos	 a	 uma	 análise	 dos	 vídeos	 e	 dos	
conteúdos	 para	 verificar	 se	 o	 tema	discriminação	 nos	 recortes	 de	 gênero,	 raça,	 sexualidade,	
identidade	de	gênero,	deficiência	e	gordofobia	era	tratado	majoritariamente.	Apesar	de	não	ser	
possível	para	nós	medir	de	maneira	precisa	a	porcentagem	de	conteúdo	relacionado	ao	tema	
da	discriminação,	o	acesso	ao	canal	já	permite	uma	análise	sobre	seu	foco	ser	ou	não	dentro	do	
tema.	

A	partir	desta	lista,	descreveremos	o	conteúdo	geral	de	cada	um	dos	canais	e	a	maneira	como	
abordam	 os	 temas	 de	 sobre	 aqueles	 marcadores	 sociais	 da	 diferença.	 Esta	 descrição	 serviu	
primeiramente	 para	 os	 pesquisadores	 fazerem	 as	 entrevistas	 informados	 sobre	 o	 conteúdo	
passado	 por	 aquele	 YouTuber	 entrevistado	 e	 posteriormente	 para	 adicionar	 elementos	 à	
descrição	dos	casos.		

Encontramos	 os	 contatos	 de	 cada	 um	 dos	 canais	 na	 internet	 e	 enviamos	 e-mails	 a	 todos.	
Apenas	 alguns	 responderam	 aos	 e-mails150,	 sendo	 que	 apenas	 quatro	 concordaram	 em	 ser	
                                                
146	Canal	com	YoutTuber	menor	de	idade:	Ana	Clara	Barbosa.	
147	Canais	excluídos	por	não	serem	brasileiros:	The	Advocate,	The	Andrew	Schulz,	Ash	Hardell,	Blonde	in	the	Belly	

of	the	Beast,	Colttaine,	Contrapoints,	Elisha	Long,	Feminist	Frequency,	UnsolicitedProject,	Georgis	Bridgers,	Girl	
Ship	 TV,	 Hannah	Gadsby,	 Jordan	 B	 Peterson,	 Jubilee,	 LastWeek	 Tonight,	 Lindsay	 Ellis,	Mashable,	 Paul	 Joseph	
Watson,	Rose	and	Rosie,	Sexplanations,	SoulPancake,	Stevie,	Stefan	Molyneux	Super	Pride,	The	Daily	Show	with	
Trevor	Noah,	WOWPresents.	

148	Canais	 excluídos	 pelo	 critério	 de	 não	 tratarem	majoritamente	 de	 discriminação:	 Bárbara	 Cavalcante	 (dieta),	
Cátia	damasceno	(sexo),	Christian	Dunker	(psicanálise),	Coletivo	Levante	Negro	(temas	diversos),	Debora	Baldin	
(temas	 diversos),	 Deboche	 Astral	 (astrologia	 e	 humor),	 Diva	 da	 Depressão	 (temas	 diversos),	 Drauzio	 Varella	
(temas	 diversos),	 E	 eu	 com	 isso?	 (sistema	 político	 brasileiro),	 Fábio	 Felix	 (deputado),	 Gregory	 News	 (temas	
diversos	 -	 talkshow),	Guilherme	Pinto	 (comportamento),	 Ilha	de	Barbados	 (standup),	 Jones	Manoel	 (história),	
Justificando	 (temas	 diversos),	 Karol	 Pinheiro	 (temas	 diversos),	 Katrina	 Addams	 (dança),	 LaboratorioFantasma	
(música),	 Luiz	 Felipe	 Pondé	 (temas	 diversos),	Mãe	 no	 Plural	 (maternidade),	Mariana	 Felix	 (poesia),	Meteoro	
Brasil	 (cultura	pop),	Mi	Alves	 	 (viagem,	 intercâmbio	e	 lifestyle),	Morgatório	do	Pássaro	 	 (temas	diversos),	P	&	
Ponto	 (sexo),	 Papo	 aberto	 com	 Jones	 Donizette	 (entretenimento),	 Porta	 dos	 Fundos	 (entretenimento),	 Saia	
Justa	(temas	diversos)	e	Tese	Onze	(política).	

149	Canais	excluídos	por	não	se	encaixarem	no	recorte	da	pesquisa,	mas	que	tratam	de	discriminação:	Academia	do	
TDAH	 (de	 ajuda	 para	 pessoas	 com	TDAH,	 não	 trata	 diretamente	 de	 discriminação),	 Andréa	Werner	 -	 Lagarta	
virou	pupa	(trata	sobre	o	autismo	do	filho)	Diego	Krausz	(HIV),	Gabriel	Comicholi	(HIV),	Super	Indetectável	(HIV)	
Wariu	(racismo	indígena).	

150	Acidez	Feminina,	Ariel	Modara,	ADJúnior,	ArvMaria,	DanBonfim,	DRelacionamentos,	Lilia	Schwarcz.	A	assessora	
da	JoutJout	nos	respondeu,	dizendo	que	tentaria	enviar	as	questões	para	a	Júlia	e	a	assessora	da	Ray	Neon	nos	
passou	o	whatsapp	dela,	mas	não	tivemos	sucesso	com	o	contato	em	nenhum	dos	casos.		
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entrevistados.	Diante	do	baixo	índice	de	aceitação	e	considerando	que	todos	eles	são	usuários	
frequentes	das	redes	sociais,	nós	entramos	em	contato	por	meio	das	redes	sociais	(Facebook	e	
Instagram),	sendo	que	apenas	uma	pessoa	respondeu	no	 Instagram151	negando	a	entrevista	e	
uma	pessoa	respondeu	no	Facebook152,	aceitando	o	nosso	convite.	Posteriormente	então,	nós	
obtivemos	o	contato	de	Whatsapp	de	dois	YouTubers	e	entramos	contato	por	este	meio,	sendo	
que	obtivemos	sucesso	no	contato	com	um	deles153,	que	depois	nos	indicou	também	o	contato	
de	outro	YouTuber154.	Este	método	foi	o	mais	eficiente	e	a	partir	das	entrevistas	conseguimos	
obter	o	contato	de	outros	YouTuber	para	entrevistar	ampliando	assim	a	nossa	lista155.		

Então	 realizamos	 entrevistas	 com	 os	 YouTubers	 que	 aceitaram	 participar	 da	 pesquisa	 e	 são	
responsáveis	 pela	 produção	 de	 conteúdo	 dos	 canais.	 Durante	 as	 entrevistas,	 foi	 utilizado	 o	
método	 bola	 de	 neve	 para	 encontrar	 quaisquer	 outros	 canais	 relevantes	 que	 porventura	
tivessem	 ficado	 de	 fora	 desta	 lista156 .	 Este	 método	 consiste	 em	 pedir	 indicação	 para	 o	
entrevistado	sobre	novas	pessoas	a	entrevistas,	até	que	as	indicações	comecem	a	se	repetir	e	
assim	 termos	 certeza	 de	 que	 todo	 o	 universo	 de	 canais	 do	 YouTube	 com	 algum	 impacto	 no	
tema	foi	contemplado.		Com	isso,	acrescentamos	à	lista	final	os	canais:	Guardei	no	Armário,	DR	
Oficial,	 Thiessita,	 Muro	 Pequeno,	 Xan	 Ravelli,	 Ray	 Neon,	 Bernardo	 Boechat,	 Caio	 Revela,	
Matando	Matheus	a	Grito,	Entre	 travas	e	 rodas	e	Gata	de	Rodas.	Dessa	maneira,	 ao	 final	de	
todas	as	inclusões,	foram	objeto	de	nossa	pesquisa	os	seguintes	canais:	

	
Gênero:	
Ø Acidez	Feminina	
Ø Az	Mina	
Ø Conexão	Feminista	

                                                
151	Patrícia	Avelino.	
152	Chá	dos	5.		
153	Pedro	do	canal	Põe	na	Roda	
154	Samuel	do	canal	Guardei	no	Armário	
155	O	canal	DRelacionamentos,	indicado	pelo	Pedro	e	nos	respondeu	por	e-mail,	após	a	entrevista,	e	indicou	outros	

quatro	YoutTubers	(sendo	que	uma	já	constava	na	lista)	e	forneceu	contato	de	whatsapp	de	três	deles,	apenas	
uma	 nos	 respondeu	 e	 realizou	 a	 entrevista,	 outra	 ficou	 de	 responder	 o	 questionário	 por	 áudio,	 mas	 nunca	
retornou.		

156	Indicações	das	entrevistas	(canais	em	negrito	foram	incluídos	na	pesquisa):		
• Pedro	 (Põe	na	Roda):	Alexandrismos,	Nathaly	Nery,	 Samuka	 (Guardei	 no	 Armário),	 Acidez	 Feminina,	 Lorelay	

Fox,	Canal	das	Bee,	DR	Oficial	.		
• Felipe	 (DR	Oficial):	 Luiza	 Junqueira	 (Tá	 querida),	Thiessita,	Vai	 uma	mãozinha	 ai	 (Mariana	 Torquato)	 e	Muro	

Pequeno	(Murilo)	
• Luiza	 Junqueira	 (Tá	 querida):	 Xongani,	 Gabi	Oliveira	 (Depretas),	 Spartakus,	 Papo	 de	 Preta,	Xan	 Ravelli,	 Louie	

Ponto,	Ellora,	Alexandrismos,	Ray	Neon,	Bernardo	Boechat,	Caio	Revela	e	Matando	Matheus	a	Grito.		
• Samuka	(Guardei	no	Armário):	Spartakus	
• Juliana	(Arv	Maria):	Spartakus,	Alexandrismos,	Daniela	Costa	
• Dan	Bonfim:	Ariel	Modara	
• Quebrando	Tabu:	Nathaly	Nery,	Xongani	
• Chá	dos	5:		Jéssica	(?),	Viaja	Bi	(não	se	encaixa	por	ser	voltado	à	viagens)		
• Jana	Viscardi:	Henry,	Papo	de	Preta,	Bryanna	Nasck,	Nataly	Nery,	Victor	di	Castro	 (não	 se	encaixa),	Bernardo	

Boechat,	Entre	travas	e	rodas,	Gata	de	Rodas.		
• Conexão	Feminista:	Papo	de	Preta	
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Ø DRelacionamentos	
Ø Dora	Figueiredo	
Ø Ellora	Haonne	
Ø Hel	Mother	
Ø Jana	Viscardi	
Ø Jout	Jout	Prazer	
Ø Lela	Brandão		
Ø Louie	Ponto	
Ø Nunca	te	pedi	nada	(Maíra	Medeiros)	
Ø Tá	Querida	(Luiza	Junqueira)	
	
Gênero	e	Raça:		
Ø Afros	e	Afins	(Nataly	Neri)	
Ø Bia	Carmo	
Ø Gabi	Oliveira	(Depretas)	
Ø Herdeira	da	Beleza		
Ø Lili	Schawarcz	
Ø Lucy	Gonçalves		
Ø Papo	de	Preta	(Natália	Romualdo	e	Maristela	Rosa)	
Ø Patrícia	Avelino	-	Beleza	Negra	
Ø Preta	Pariu	(Sá	Ollebar)	
Ø Soul	Vaidosa	
Ø Tia	Má	
Ø Xongani	
	
Raça:	
Ø ADJunior		
Ø Geocaio	
Ø Spartakus	(Spartakus	Santiago)	
Ø Valter	Rege	
	
Sexualidade:	
Ø Arv	maria	
Ø Bryanna	Nasck	
Ø Dan	Bonfim	
Ø Canal	das	Bee		
Ø Chá	dos	5		
Ø Guardei	no	Armário		
Ø Matando	Mateus	a	Grito	
Ø Muro	Pequeno	
Ø Põe	na	Roda	
Ø Quebrando	o	Tabu	
Ø SapatãoAmiga	
	
Identidade	de	Gênero:	
Ø Ariel	Modara	
Ø Barraco	da	Rosa	(Rosa	Luz)	
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Ø Kaito	Felipe	
Ø Mandy	Candy	
Ø Para	Tudo	(Lorelai	Fox)	
Ø Romolo	Cricca	
Ø Transdiário	
Ø Thiessita	
	
Gordofobia:		
Ø Alexandrismos	(Alexandra	Gurgel)	
Ø Bernardo	Fala		
Ø Caio	Revela	
Ø Femme	Fatale	by	Jeh	
Ø Gorda	de	Boa	(Jéssica)	
Ø Mundo	Gordelícia	com	Mariana	Xavier	
Ø Ju	Romano	
Ø Ray	Neon	
Ø Thaís	Carla	
	
Deficiência:		
Ø Diário	de	um	autista	
Ø Entre	travas	e	rodas	
Ø Gata	de	rodas		
Ø Vai	uma	mãozinha	aí?	

	
Representantes	de	todos	os	canais	foram	contatados	por	nós	mais	de	uma	vez	por	e-mail,	redes	
sociais	 e	 em	 alguns	 casos	 pelo	 Whatsapp.	 Porém,	 apenas	 alguns	 retornaram	 o	 contato,	
resultando	na	seguinte	lista	de	entrevistados:	

Nome	 Canal	 Modo	de	indicação	
AD	Junior		 AD	Junior		 Survey	
Daniel	Bonfim		 Dan	Bonfim	 Survey	
Felipe	 DR	Oficial		 Indicado	por	Pedro	(Põe	na	Roda)	
Guilherme	Melles	 Quebrando	o	Tabu	 Survey	
Janaísa	Viscardi	 Jana	Viscardi	 Survey	
Juliana	Aragão		 Arv	Maria	 Survey	
Kaito	Felipe	 DuplosHood	 Survey	
Luiza	Junqueira	 Tá	Querida		 Lista	Inicial		
Rafael	Bolacha	 Chá	dos	5	 Survey	
Renata		 Conexão	Feminista		 Survey	
Samuca	(Samuel	Gomes)	 Guardei	no	armário	 Indicado	por	Pedro	(Põe	na	Roda)	
Pedro	 Põe	na	Roda	 Lista	Inicial	

 

Cada	 entrevistado	 sugeriu	 um	 modelo	 de	 entrevista.	 Sempre	 que	 possível	 priorizamos	 a	
entrevista	 presencial,	 mas	 a	 maioria	 ocorreu	 por	 videoconferência	 (Skype	 ou	 Google,	
hangouts),	 outras	 por	 telefone,	 outras	 o	 entrevistado	 apenas	 nos	 enviou	 áudios	 com	 a	
resposta157.	Analisamos	as	entrevistas	em	conjunto	com	as	demais	informações	constantes	dos	

                                                
157	Os	contatos	dos	entrevistados	são	confidenciais	e	serão	mantidos	em	total	sigilo.	
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próprios	vídeos	disponíveis	nos	canais,	notícias	e	outros	documentos,	bem	como	a	bibliografia	
estudada.		

	

A	construção	de	um	survey	para	a	obtenção	da	percepção	de	usuários	do	YouTube	

Dentre	as	metodologias	utilizadas	por	esta	pesquisa	optamos	pela	realização	de	um	survey	com	
usuários	da	 internet.	As	respostas	que	obteríamos	no	survey	não	poderiam	ser	generalizadas,	
pois	sabíamos	que	dificilmente	conseguiríamos	atingir	um	número	de	respondentes	suficientes	
para	se	tornar	uma	amostra	representativa	do	todo.	Diante	disto,	elaboramos	as	questões	de	
modo	que	as	respostas	fossem	importantes	do	ponto	de	vista	exemplificativo	sobre	o	possível	
impacto	de	canais	que	abordem	temas	de	discriminação	na	vida	dos	usuários	do	YouTube.		

O	 questionário	 foi	 feito	 de	 maneira	 anônima	 com	 o	 objetivo	 de	 obter	 respostas	 mais	
verdadeiras	dos	usuários.	Iniciamos	o	relatório	com	questões	sobre	o	perfil	dos	respondentes	
para	 sabermos	 se	 são	 pessoas	 potencialmente	 impactadas	 pelos	 temas	 de	 discriminação	
abordados	nos	canais.	Assim,	a	primeira	pergunta	do	questionário	foi:		

	
1. Com	qual	gênero	você	se	identifica?	*	(Marcar	apenas	uma)	
a) Feminino	
b) Masculino	
c) Nenhum	dos	dois	
d) Prefiro	não	dizer	
e) Outro:	
	

Neste	ponto,	nós	decidimos	adicionar	as	opções	(c)	nenhum	dos	dois;	(d)	prefiro	não	dizer;	e	(e)	
outro;	para	contemplar	as	possíveis	identificações	diversas	que	as	pessoas	porventura	tenham.	
Uma	vez	que	o	gênero	é	uma	construção	social	e	hoje	se	percebe	os	aspectos	psíquicos	desta	
construção,	 entendemos	 importe	 contemplar	 a	 diversidade	 nesta	 declaração.	 A	 segunda	
pergunta	do	questionário	diz	respeito	à	sexualidade	(e	identidade	de	gênero),	que	contemplaria	
dois	dos	grupos	selecionados	para	a	pesquisa.	

 
2. Como	você	identifica	sua	sexualidade?	*	(Marcar	apenas	uma)	
a) Heterossexual	
b) LGBTQ+	
c) Prefiro	não	dizer	
d) Outro:	

 
Optamos	 por	 utilizar	 a	 sigla	 LGBTQ+	 porque,	 apesar	 de	 o	 termo	 LGBT	 ter	 sido	 aprovado	 no	
Brasil	 em	 2008	 na	 Conferência	 Nacional	 de	 Gays,	 Lésbicas,	 Bissexuais,	 Travestis	 e	
Transexuais 158 ,	 a	 letra	 Q	 representa	 a	 palavra	 “Queer”	 que	 é	 utilizado	 para	 a	 (auto)	

                                                
158	SECRETARIA	 Especial	 dos	 Direitos	 Humano.	 Anais	 da	 Conferência	 Nacional	 de	 Gays,	 Lésbicas,	 Bissexuais,	

Travestis	e	Transexuais	–	GLBT.	Disponível	em:	<https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-
social/old/cncd-lgbt/conferencias/anais-1a-conferencia-nacional-lgbt-2>.	Acesso	em:	04	jul.	2019.		
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identificação	de	pessoas	que	não	seguem	um	padrão	de	sexualidade	pré-estabelecido	ou	que	
não	 se	 encaixam	 em	 nenhuma	 das	 classificações	 existentes.	 Apesar	 do	 termo	 ser	 bastante	
abrangente,	algumas	pessoas	entendem	que	ele	não	as	identifica	e,	portanto,	convencionou-se	
adicionar	ao	final	da	sigla	o	sinal	de	adição	(+)	para	abranger	quaisquer	outros	indivíduos	que	
não	 se	 sintam	 contemplados	 pela	 sigla.	 Por	 se	 tratar	 de	 um	 tema	 da	 esfera	 individual	 da	
privacidade	 também	 optamos	 por	 permitir	 que	 a	 pessoa	 não	 declarasse	 sua	 sexualidade,	
tentando	 assim	 evitar	 causar	 qualquer	 tipo	 de	 desconforto	 nos	 respondentes.	 Além	 disso,	
optamos	por	permitir	que	a	pessoa	preenchesse	caso	não	 se	 identificasse	 com	nenhuma	das	
opções	de	modo	 a	 contemplar	 a	 todos	 e	 também	entender	 o	 que	poderia	 estar	de	 fora	 das	
opções	fornecidas.	

Fizemos	uma	pergunta	quanto	à	idade	dos	respondentes	para	detectar	se	havia	algum	padrão	
quanto	aos	usuários	do	YouTube	no	que	diz	respeito	à	idade,	já	que	nossa	hipótese	era	de	que	
os	jovens	seriam	usuários	mais	frequentes.	A	pergunta	foi	formulada	da	seguinte	maneira:	

3. Qual	a	sua	idade?	*	
	

Adicionamos	uma	questão	sobre	a	raça	dos	respondentes.	Neste	caso,	utilizamos	a	
classificação	do	IBGE	para	criar	as	opções	de	resposta:			

	
4. Com	qual	raça/etnia	você	se	identifica?	*(Marcar	apenas	uma)	
a) Branco/a	
b) Negro/a	(preto/a	ou	pardo/a)	
c) Amarelo/a	
d) Indígena	
e) Prefiro	não	dizer	
	

Diferente	 das	 questões	 anteriores,	 na	 questão	 sobre	 raça	 nós	 preferimos	 não	 adicionar	 um	
item	em	aberto	para	que	a	pessoa	preenchesse.	Isto	porque	este	é	um	elemento	essencial	da	
discussão	racial	no	Brasil,	que	 trabalha	tanto	questões	relacionadas	ao	colorismo,	ou	 seja,	 ao	
fato	de	que	a	cor	da	pele	no	Brasil	influencia	o	quanto	de	discriminação	racial	cada	indivíduo	irá	
sofrer,	 e	 que,	 portanto,	 o	 respondente	 poderia	 declarar	 cor	 de	 pele	 e	 não	 sua	 raça	 (por	
exemplo	expressões	como	“morena”,	“moreninha”,	“marrom”,	etc.).	Além	disso,	no	Brasil,	 foi	
construído	 ao	 longo	 de	 sua	 história	 o	 mito	 de	 democracia	 racial,	 que	 seria	 uma	 narrativa	
disseminada	de	que	não	existe	racismo	baseado	no	fato	de	que	somos	miscigenados.	Este	mito	
faz	 com	 que	 as	 pessoas	 brancas	 não	 precisem	 refletir	 sobre	 suas	 raças	 e	 se	 sintam	
desconfortáveis	em	se	marcar	como	brancos.	Assim,	na	discussão	sobre	raça	é	importante	para	
nós	que	a	pessoa	se	posicione	marcando	alguma	raça	específica	e	o	fato	dela	preferir	não	dizer	
também	gera	um	resultado	que	confirma	a	ideia	de	que	a	discussão	racial	no	Brasil	ainda	sofre	
bastante	resistência.		

Na	pergunta	seguinte	procuramos	saber	a	frequência	de	uso	do	YouTube.	Nos	itens	de	resposta	
utilizamos	as	mesmas	opções	que	já	são	utilizadas	pela	pesquisa	TIC	Domicílios159:	

                                                
159	TIC	Domicílios.	Disponível	em	<https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/>.	Acesso	em:	04	jun.	2019.	



Vozes Dissonantes   //  101 

	

5. Com	qual	frequência	costuma	assistir	vídeos	no	YouTube?	*	(Marcar	apenas	
uma)	
a) Mais	de	uma	vez	por	dia	
b) Pelo	menos	uma	vez	por	dia	
c) Pelo	menos	uma	vez	por	semana	
d) Pelo	menos	uma	vez	por	mês	
e) Menos	de	uma	vez	por	mês	
f) Nunca	
	
A	pergunta	seguinte	foi	sobre	a	pessoa	acompanhar	algum	canal:	
	
6. Você	está	inscrita/o,	segue	ou	acompanha	algum	canal?	*	(Marcar	apenas	uma)	
a) Sim	
b) Não	

	
As	duas	perguntas	anteriores	desenham	o	perfil	de	usuário	do	YouTube.	Optamos	por	ampliar	o	
espectro	para	quem	está	 inscrita/o,	segue	ou	acompanha	 informalmente	algum	canal	porque	
para	 nós	 era	 importante	 registrar	 o	 interesse	 do	 usuário	 no	 canal	 e	 não	 a	 sua	 assiduidade.	
Seguimos	então	para	a	questão	relacionada	aos	canais,	que	são	objeto	da	presenta	pesquisa:	

7. Você	está	inscrita/o,	segue	ou	acompanha	algum	canal	que	aborde	temas	de	
8. discriminação/diversidade?	*(Marcar	apenas	uma)	
a) Sim	
b) Não	
	
Depois	 buscamos	mapear	 os	 interesses	 temáticos	 dos	 usuários	 dentro	 dos	 temas	

objeto	da	pesquisa:		
	
9. Quais	dos	temas	listados	você	acompanha	ou	tem	interesse	no	YouTube?	*	
(Marcar	apenas	uma).	
a) Gênero	
b) Sexualidade	
c) Racismo	
d) Identidade	de	gênero	(questões	trans)	
e) Gordofobia	
f) Deficiência	
g) Não	acompanho	nenhum	desses	temas	
	

Recolhemos	então	sugestões	de	canais	para	serem	estudados	pela	pesquisa	e	assim	ampliamos	
nossa	lista	de	canais	e	por	consequência	de	convidados	para	entrevista.		

10. Liste	aqui	canais	que	abordem	temas	relacionados	à	discriminação/diversidade	
que	você	está	inscrito/a,	segue	ou	acompanha;	
	

Por	 fim,	 questionamos	 as	 pessoas	 sobre	 sua	 visão	 acerca	 do	 papel	 do	 YouTube	 no	 debate	
público	sobre	diversidade.	Perguntamos	se	elas	acreditam	que	o	YouTube	provoca	algum	tipo	
de	mudança	social	e	também	recolhemos	relatos	de	impacto	de	vídeos	do	YouTube	na	vida	das	
pessoas.		
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11. Você	acredita	que	a	existência	de	 temas	de	diversidade	no	YouTube	provoca	
alguma	mudança	social	ou	individual?	*(Marcar	apenas	uma)	
a) Sim,	social	e	individual	
b) Sim,	apenas	individual	
c) Sim,	apenas	social	
d) Não	
	
12. Algum	vídeo	do	YouTube	relacionado	aos	temas	de	diversidade	listados	acima	
já	impactou	diretamente	a	sua	vida?	*	(Marcar	apenas	uma)	
a) Sim	
b) Não	
	
13. Se	sim,	como?	Relate	aqui	sua	experiência	
	

Conforme	 dito	 anteriormente,	 uma	 vez	 que	 grande	 parte	 da	 população	 brasileira	 é	
consumidora	 do	 YouTube,	 seria	 necessária	 uma	 pesquisa	 de	 âmbito	 nacional	 com	 muitos	
recursos	 financeiros	 e	 humanos	 para	 conseguir	 obter	 uma	 amostra	 representativa	 e	
generalizável	do	comportamento	dos	usuários	do	YouTube.	Assim,	o	survey	desta	pesquisa	foi	
desenhado	 com	 o	 objetivo	 de	 obter	 exemplos	 relevantes	 para	 a	 pesquisa.	 Deste	 modo,	 os	
relatos	de	experiência	consistiriam	em	uma	fonte	de	exemplos	sobre	como	os	discursos	podem	
impactar	individualmente	a	vida	das	pessoas.	

	
Análise	dos	resultados	do	survey	

O	perfil	dos	entrevistados	de	acordo	com	o	gênero	que	se	identificam	e	sua	opção	sexual	pode	
ser	observado	no	gráfico	abaixo.	Das	262	respostas	obtidas160,	190	correspondem	a	mulheres,	
sendo	 142	 delas	 heterossexuais,	 42	 LGBTQ+161	e	 6	 preferiram	 não	 dizer.	 Com	 relação	 aos	
homens,	foram	71	respostas,	sendo	49	heterossexuais	e	22	LGBTQ+.		

                                                
160	Uma	pessoa	se	identificou	da	seguinte	maneira:	“Para	ser	honesto,	um	pouco	dos	dois	(se	eu	fosse	colocar	em	

um	percentual	aproximado	70%	feminino,	30%	masculino).	Não	me	sinto	muito	incomodado	me	comunicando	
no	 masculino	 (ex:	 "honesto",	 "incomodado"),	 mas	 não	 me	 identifico	 com	 uma	 porção	 de	 coisas	 que	 são	
identificadas	como	do	"universo	masculino".	Me	sinto	muito	mais	feminino	e,	na	verdade,	muito	mais	sujeito	à	
reprovações	 pela	manifestação	 disso	 -	 dado	 o	 que	 a	 sociedade	 (dentre	 homens	 e	mulheres,	 brancos	 ou	 não	
brancos)	espera	de	um	homem	negro.”.	Como	a	resposta	é	muito	grande	e	não	seria	compatível	com	o	gráfico,	
reduzimos	para	um	pouco	de	cada	por	razões	puramente	estéticas.	

161 	Agrupamos	 duas	 respostas	 de	 identificação	 sexual	 como	 bissexual	 na	 sigla	 LGBTQ+,	 assim	 como	 uma	
identificação	 sexual	 como	 pansexual.	 Também	 agrupamos	 as	 respostas:	 “Prefiro	 não	 limitar”	 (2)	 e	 “Não	me	
rotulo,	sou	eu	apenas”	(1),	com	as	demais	de:	“Prefiro	não	dizer”.	
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	Também	relacionamos	os	gêneros	dos	entrevistados	com	a	raça/etnia	que	eles	se	identificam.	
Pudemos	 perceber	 um	 total	 de	 191	 pessoas	 brancas,	 sendo	 157	mulheres	 e	 54	 homens.	 36	
mulheres	 e	 14	 homens	 se	 identificaram	 como	negros.	 8	mulheres	 e	 1	 homem	 se	 identificou	
como	 amarelo	 e	 8	 mulheres	 e	 2	 homens	 preferiram	 não	 dizer.	 Ademais,	 uma	 mulher	 se	
declarou	 como	 indígena	 e	 a	 pessoa	 que	 identifica	 seu	 gênero	 como	 um	 pouco	 de	 cada	
responder	ser	negra.	
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Com	relação	à	idade	dos	respondentes,	percebemos	uma	maior	ocorrência	dos	17	aos	50	anos,	
com	algumas	ocorrências	entre	50	e	55	anos	e	uma	pessoa	com	72	anos.		

	

	
	

Também	 questionamos	 a	 frequência	 com	 que	 os	 respondentes	 assistem	 o	 YouTube	 e	
percebemos	que	36%	assiste	pelo	menos	uma	vez	na	semana,	25%	assiste	pelo	menos	uma	vez	
por	dia	e	23%	assiste	mais	de	uma	vez	por	dia.		

	
	

0

5

10

15

20

25

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 54 55 72



Vozes Dissonantes   //  105 

	

Quando	questionados	se	estão	 inscritos	ou	acompanham	algum	canal,	82%	dos	respondentes	
afirmou	 que	 sim.	 Assim,	 de	 um	 total	 de	 262	 pessoas,	 48	 não	 seguem/acompanham/estão	
inscritas	 em	 canais	 e	 214	 estão.	 Desses	 214	 respondentes,	 103	 não	 acompanham	 canais	 de	
discriminação	e	111	acompanha	canais	de	discriminação	e	ou	diversidade.			

	

	
	

Questionamos	 os	 respondentes	 em	 se	 e	 em	 quais	 dos	 temas	 de	 discriminação	 selecionados	
pela	pesquisa	eles	têm	interesse.	O	tema	gênero	foi	o	que	apresentou	mais	votos,	totalizando	
48,5%	dos	entrevistados.		
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	Quando	 perguntados	 se	 acreditam	 que	 a	 existência	 de	 temas	 de	 diversidade	 no	 YouTube	
provoca	alguma	mudança	social,	 individual	ou	social	e	individual,	pudemos	perceber	que	75%	
dos	entrevistados	acham	que	há	mudanças	tanto	sociais	quanto	individuais,	conforme	o	gráfico	
abaixo:	

	
	

Também	 questionamos	 se	 algum	 vídeo	 do	 YouTube	 relacionado	 aos	 temas	 de	 diversidade	
estudados	na	pesquisa	já	impactou	diretamente	suas	vidas	e	45%	dos	respondentes	respondeu	
afirmativamente,	o	que	corresponde	a	118	pessoas.	
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Por	último,	pedimos	para	que	os	usuários	relatassem	como	algum	vídeo	impactou	diretamente	
sua	 vida.	 No	 total,	 recebemos	 89	 respostas	 e	 selecionamos	 algumas	 que	 consideramos	
importantes	para	a	análise	exemplificativa	desse	impacto:	

	

“Ouvir	outras	perspectivas	me	deixou	mais	consciente	da	experiência	do	outro.”		
“tive	 algumas	 ideias	 para	 como	 assumir	 um	 relacionamento	 com	 pessoa	 do	mesmo	
gênero”.		
“Um	 vídeo	 sobre	 dislexia,	 que	 me	 ajudou	 a	 compreender	 a	 dificuldade	 do	 meu	
companheiro	 de	 entender	 mensagens	 escritas.	 Ele	 assistiu	 ao	 vídeo	 tbm	 e	 se	
identificou	muito,	sentindo-se	compreendido.”	
“Principalmente	os	vídeos	relacionados	a	racismo	e	gordofobia,	que	são	opressões	que	
não	 sofro,	 então	 me	 fazem	 repensar	 meus	 preconceitos	 e	 mudar	 minha	 forma	 de	
agir/pensar”.		
“Alguns	vídeos	me	fizeram	entender	melhor	minha	condição	enquanto	mulher	preta	e	
como	o	conceito	de	raça	pode	afetar	as	minhas	relações	interpessoais”	
“Me	sinto	mais	representada	e	também	vejo	o	mundo	de	forma	menos	preconceituosa	
e	a	variedade	de	opções	de	gênero,	sexuais,	raciais	e	formatos	de	corpos	de	maneira	
mais	natural”	
“Eu	tenho	uma	relação	muito	boa	com	os	vídeos	da	jout	jout,	eles	fazem	com	que	eu	
desconstrua	 vários	 padrões	 e	 isso	 abre	 meus	 olhos	 para	 que	 eu	 seja	 uma	 pessoa	
melhor.”		
“Possibilita	 reflexões,	 já	 que	 as	 minorias	 ocupam	 seus	 lugares	 de	 fala	 e	 você	 se	 vê	
obrigado	a	ouvir	seus	pontos	de	vista.”	
“Assistir	 ao	 Papo	 de	 Preta	 tem	 influenciado	 a	 minha	 visão	 sobre	 o	 sofrimento	 das	
mulheres	negras	e	o	meu	lugar	de	privilégio	como	branca	numa	sociedade	racista.”	
“O	 vídeo	 sobre	 gordofobia	 no	 canal	 Alexandrismos	 foi	 muito	 importante	 para	 eu	
perceber	 o	 lado	 do	 preconceito	 que	 envolve	 as	 pessoas	 gordas.	 Também,	 muitos	
temas	de	machismo	me	ajudaram	a	compreender	melhor	os	relacionamentos	abusivos	
no	 canal	 da	 Jout.	 É	 mais	 uma	 mistura	 dos	 vídeos	 do	 que	 um	 vídeo	 em	 si	 que	 me	
impactaram.”	
“Mudanças	de	perspectivas	sociais,	aceitação	de	condições	individuais”	
“Desconstrução	de	discursos	preconceituosos	enraizados	na	minha	consciência”	
“Vários	 vídeos	 mudam	 minhas	 perspectivas	 sobre	 as	 coisas,	 mas	 os	 principais	 são	
relatos	 das	 pessoas	 que	 eu	 me	 identifico	 e	 percebo	 que	 não	 estou	 sozinha	 e	 isso	
mudou	 minha	 vida	 com	 um	 vídeo	 em	 especial	 que	 me	 fez	 perceber	 que	 minha	
sexualidade	não	tinha	sido	construída	do	jeito	errado	como	eu	acreditava	por	ter	sido	
uma	experiência	diferente	das	dos	outros”.	
“Me	ajudando	a	sair	de	um	relacionamento	abusivo.”	
“Sim,	 é	muito	 bom	 ouvir	 a	 opinião	 do	 outro	 e	 perceber	 que	 aquilo	 que	 ele	 fala	 faz	
sentido.	Escutar	o	outro	abre	a	sua	mente	e	pode	mudar	sua	forma	de	pensar,	pode	te	
ajudar	 a	 desconstruir	 pensamentos	 ruins	 que	 existia	 e	 construir	 novas	 visões	 e	
pensamentos	sobre	o	tema,	visando	melhorar	a	convivência	em	sociedade.”	
“São	sempre	formas	de	abrir	os	olhos	para	algumas	questões	que	não	são	usualmente	
tratadas	 (invisibilizadas).	 É	 um	 impacto	 pequeno	 e	 não	 pode	 se	 limitar	 ao	 campo	
virtual,	 mas	 pode	 ser	 uma	 ferramenta	 interessante	 de	 debate,	 de	 consciência,	 de	
formação	de	opinião	crítica”.	
“Vídeos	que	me	fazem	refletir	meu	feminismo	em	construção.	Vídeo	de	um	canal	de	
uma	mulher	trans	contando	sobre	sua	rotina	e	sua	cirurgia	de	redesignação	sexual	me	
fizeram	refletir	sobre	os	desafios	e	dificuldades	de	pessoas	trans...”.		
“Vídeos	relacionados	ao	índice	de	violência	contra	homossexuais	me	levou	a	dar	mais	
importância	a	luta	contra	a	homofobia.”	
“Muitos	vídeos	já	me	fizeram	repensar	a	forma	com	que	eu	me	via	e	via	os	outros.	Me	
ajudou	 a	 entender	 e	 desconstruir	muitos	 preconceitos	 que	 eu	 tinha	 e	 ter	 uma	 visão	
muito	mais	 próxima	de	 assuntos	que	eu	nunca	poderia	 entender	 em	 sua	 totalidade.	
Como	por	 exemplo,	 a	 questão	 do	 racismo,	 que	 eu	 não	 sofro	 por	 ser	 branca:	muitos	
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vídeos	me	ajudaram	a	entender	isso	muito	melhor	e	a	saber	como	ajudar.	Também	me	
ajudaram	na	hora	de	iniciar	um	diálogo	com	alguém	mais	resistente	a	esses	assuntos.	
Muitos	dos	vídeos	são	super	didáticos	e	explicam	coisas	complicadas	de	forma	simples	
e	não-agressiva,	o	que	ajuda	demais.”	
“Vendo	 que	 existem	 outras	 pessoas	 como	 eu,	 pude	 finalmente	 aceitar	 minha	
sexualidade	 e	 pela	 primeira	 experienciar	 um	 sentimento	 de	 acolhimento	 e	
pertencimento.”		
“Foi	 num	 vídeo	 do	 canal	 "JoutJout	 Prazer"	 ("CAIÃO	 QUER	 CONVERSAR")	 que	 fui	
introduzido	 nos	 debates	 sobre	 colorismo	 (gradualismo	 do	 preconceito	 em	 relação	 à	
cor	 da	 pele),	 e	 como	 a	 afirmação	 racial	 do	 negro	 enquanto	 tal,	 sem	 fugas	 para	
categorias	da	miscigenação,	era	algo	 importante	para	o	entendimento	da	construção	
da	 minha	 própria	 subjetividade	 e	 dos	 efeitos	 que	 o	 racismo	 estrutural	 também	
produzia	sobre	mim.”	
“Me	 ajudaram	 a	 entender	 mais	 sobre	 certos	 assuntos.	 Comecei	 a	 me	 tornar	 mais	
segura	sobre	minha	sexualidade	com	os	vídeos,	porque	não	tinha	muitas	amigas	para	
conversar	 sobre	 isso	 quando	 estava	 me	 descobrindo.	 Além	 de	 que	 me	 fez	 mudar	
muitas	atitudes	sobre	outros	assuntos	e	a	aprender	mais	sobre	feminismo	e	até	sobre	
racismo,	mesmo	eu	sendo	branca.”	
“Acho	que	alguns	conteúdos	do	YouTube	foram	essenciais	não	só	para	eu	entender	a	
minha	sexualidade,	mas	também	para	aceitá-la.”	
“Me	 impactou	 diretamente	 em	 entender	 a	 importância	 do	 nome	 social	 para	 a	
população	trans;	a	entender	as	dificuldades	das	pessoas	com	autismo;	a	entender	as	
dificuldades	diárias	de	inclusão	de	pessoas	acima	do	peso	aceito	pela	sociedade	etc.”.	

 
 

A	análise	dos	vídeos	como	documento	de	pesquisa	

Além	 do	 roteiro	 de	 entrevistas	 semiestruturada	 e	 do	 survey,	 nós	 elaboramos	 um	 roteiro	 de	
análise	 de	 vídeos	 (Anexo	 2).	 No	 roteiro,	 identificamos	 se	 há	 falas	 nos	 vídeos	 sobre	 	 (1)	 a	
trajetória	 do	 YouTuber	 e	 sua	 relação	 com	 o(s)	 tema(s)	 de	 discriminação	 que	 aborda	 em	 seu	
canal;	 (2)	 como	ele	 enxerga	 o	 seu	 papel	 e	 dos	 YouTubers	 na	 pauta	 da	 diversidade;	 (3)	 falas	
sobre	a	“profissão”	YouTuber,	os	desafios,	as	vantagens	e	relatos	sobre	sua	experiência	como	
YouTuber;	(4)	procuramos	identificar	críticas,	sugestões	ou	elogios	sobre	a	própria	usabilidade	
da	ferramenta	ou	relatos	de	eventualidades	que	tenham	ocorrido	em	decorrência	de	aspectos	
da	 ferramenta;	 (5)	 relatos	 acerca	 de	 possíveis	 tentativas	 de	 silenciamento;	 (6)	 procuramos	
desenhar	uma	 rede	de	 relação	 entre	os	 YouTubers,	ou	 seja,	 registramos	as	ocasiões	 que	 um	
canal	apresenta	 e	 faz	vídeos	 com	YouTubers	 de	 outros	 canais.	Neste	 último	ponto	 tentamos	
compreender	as	estratégias	e	objetivos	por	trás	destas	parcerias.		

Uma	vez	que	nossa	 lista	 tem	muitos	canais,	optamos	por	 iniciar	as	análises	a	partir	daqueles	
canais	cujo	produtor	nós	conseguimos	entrevistar.	Depois,	analisamos	os	demais	canais	listados	
na	pesquisa.		

Nós	buscamos	o	canal	pelo	nome	na	barra	de	localização,	depois	entramos	no	canal,	clicamos	
em	“vídeos”	e	em	seguida	em	“reproduzir	todos	os	vídeos”.	Então	passamos	de	vídeo	em	vídeo	
identificando	seu	tema	e,	caso	estivesse	dentro	das	questões	de	nosso	roteiro	nós	assistimos	o	
vídeo	 todo	 e	 anotamos	 os	 dados.	 Porém,	 caso	 nos	 primeiros	 segundo	 nós	 tenhamos	
informações	 suficientes	 para	 saber	 que	 não	 se	 trata	 de	 um	 tema	 de	 interesse	 da	 pesquisa	
seguimos	 para	 o	 próximo	 vídeo.	 Além	 disso,	 coletamos	 dados	 sobre	 os	 canais	 no	 próprio	
YouTube	 e	 no	 site	 Social	 Blade	 que	 possui	 informações	 de	 monetização,	 ranqueamento	 do	
canal	e	outras.		
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Considerações	finais	ao	relatório	de	metodologia	

A	presente	pesquisa	buscou	analisar	se	e	como	a	Inter	seria	um	locus	de	convergência	de	vozes	
dissonantes	do	discurso	político	dominante.	O	YouTube	foi	selecionado	como	plataforma	social	
de	análise	e	recortamos	apenas	em	canais	brasileiros	que	tratassem	de	temas	de	gênero,	raça,	
identidade	de	gênero,	sexualidade,	deficiência	e	gordofobia.	A	pesquisa	partiu	de	uma	revisão	
bibliográfica	 para	 formulação	 de	 hipótese	 e	 conhecimento	 sobre	 as	 possibilidades	 da	
plataforma.	 A	 descrição	 dos	 casos	 da	 pesquisa	 foi	 construída	 reunindo	 o	 resultado	 das	
entrevistas,	a	análise	dos	vídeos	e	as	respostas	ao	survey.	
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Nota	no	social	
blade

Julia	Tolezano 	Jout	Jout	Prazer

Opa!	Tudo	bom?
Este	é	o	meu,	seu,	nosso	canal!	Não	temos	tema	nem	
roteiro,	ok?	Eu	só	meio	que	vou	falando	e	vocês	meio	que	
vão	ouvindo	e	a	gente	meio	que	vai	se	amando.

	gênero,	raça	e	sexualidade 2.149.856 12/05/14 466 258.596.703
https://www.youtube.com
/watch?v=GFuNTV-hi9M

5.6M 1.300,00	a	20.400,00 B

Luiza	Junqueira Tá	Querida

Meu	nome	é	Luiza	Junqueira	e	aqui	no	Ta	Querida,	eu	tento	
te	mostrar	que	tá	tudo	bem	vc	ser	do	jeitinho	que	vc	é!	✨
Falo	de	autoestima	e	empoderamento	feminino	e	faço	
tutoriais	divertidos	de	cabelo,	maquiagem	e	comida.	Faço	
também	os	vlogs	mais	queridos	do	Youtube.

gênero 525.897 14/08/15 251 28.646.266
https://www.youtube.com
/watch?v=hDpHE2U4PEk

1.9M 281,00	a	4.500,00 B-

Ellora	Haonne Ellora	Haonne ateliê	mental. gênero 1.248.997 25/02/09 232 51.228.449
https://www.youtube.com
/watch?v=UaOuRxaV0kA

3.9M 491,00	a	7.900,00 B

Maíra	Medeiros
Nunca	te	pedi	
nada

Oi,	eu	sou	a	Maíra	Medeiros	e	aqui	você	vai	encontrar:		
histórias,	Girl	Power,	coisas	estranhas	e	muito	AMOR

gênero 1.370.223 08/07/15 443 118.790.100
https://www.youtube.com
/watch?v=l8znZGdWNNo

3.7M 1.300,00	a	20.700,00 B

Helen	Ramos Hel	Mother
Maternidade	sem	caô	e	Cinema	alternativo.
_	Helen	Ramos	:::	a	própria	estrela	que	brilha	brilh

gênero,	maternidade 157.298 08/05/16 136 7.725.855
https://www.youtube.com
/watch?v=d67RuI7e3I4

640.8K 18,00	a	290,00 C+

Taty	Ferreira Acidez	Feminina

Aqui	no	Acidez	Feminina,	Taty	Ferreira	fala	sobre	
comportamento	e	relacionamento,	quase	sempre	as	coisas	
ditas	não	são	fáceis	de	ouvir,	mas	é	exatamente	por	isso	que	
este	canal	existe.	Se	você	quer	ver	opiniões	acerca	de	
namoro,	casamento,	sexo,	auto	estima,	corpo,	amizade,	
convivência	diária,	etc.	Tá	no	lugar	certo!

gênero 1.677.626 02/07/10 558 206.855.062
https://www.youtube.com
/watch?v=m9NTAZ1a6qk

16.3M 587,00	a	9.400,00 B

Nataly	Neri Afros	e	Afins	

Sou	Nátaly	Neri,	mulher	negra,	feminista,	apaixonada	por	
brechó,	costura,	moda	e	faça	você	mesmo.	O	objetivo	desse	
canal	é	incentivar	a	autonomia	de	quem	assiste,	aprendendo	
a	garimpar,	achar	as	melhores	opções	de	consumo	de	moda,	
discutindo	questões	importantes	sobre	nosso	lugar	no	
mundo	sem	ignorar,	é	claro,	tutoriais	divertidos	de	
maquiagem,	cabelo	e	tudo	o	que	quisermos	que	nos	caiba.

gênero,	raça 493.087 22/07/15 194 19.480.055
https://www.youtube.com
/watch?v=z9N3dbnPe4E

1.8M 139,00	a	2.200,00 B-

Sá	Ollebar Preta	Pariu

Me	chamo	Sá	Ollebar,	mãe	de	4	crianças	lindas,	formada	em	
recursos	humanos	e	criadora	do	canal.
Aqui	abordo	questões	acerca	da	mulher	negra,	moda,	
beleza,maternidade,	conhecimento	e	claro	que	questões	
raciais	e	feminismo.	Acredito	que	como	mulher	negra	não	dá	
pra	dissociar	o	pessoal	e	nem	o	profissional	disto.	Existe	um	
apagamento	enorme	das	mulheres	negras	nas	principais	
mídias	e	para	nós	que	pensamos	em	construir	um	mundo	
mais	representativo,	até	para	que	nossas	crianças	vejam	um	
mundo	com	possibilidades	é	importante	que	todo	negro	se	
posicione,	cada	qual	com	sua	forma.	Eu	tenho	uma	câmera,	
um	espaço	e	algo	que	ninguém	pode	me	tirar	que	é	meu	
conhecimento.		Então	optei	por	compartilhar	isto	com	
outras	pessoas	e	estou	bem	feliz	com	os	resultados,	o	
retorno	tem	sido	bem	satisfatório	e	poder	saber	que	tenho	
ajudado	é	gratificante.

gênero,	raça 64.925 13/08/15 218 2.859.522
https://www.youtube.com
/watch?v=EwVL5INd2_k

485.3K 9,00	a	146,00 C+

Natália	Romualdo	e	
Maristela	Rosa

Papo	de	Preta

O	canal	Papo	de	Preta	existe	para	dar	vez	e	voz	a	mulher	
negra!	
Cultura	pop,	cotidiano,	beleza,	sociedade...
Tudo	comentado	com	o	olhar	de	duas	mulheres	negras.
Representatividade!	Isto	define	nosso	canal.
Seja	bem-vinda(o)!	

gênero,	raça 73.800 27/09/15 258 2.564.945
https://www.youtube.com
/watch?v=AqZASPaS_0k

208.0K 28	a	452 C+
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Spartakus	Santiago Spartakus

Spartakus	Santiago	é	youtuber	e	publicitário	formado	em	
comunicação	pela	UFF.	Com	seu	vlog	busca	aumentar	o	
entendimento	sobre	questões	importantes	na	internet,	
como	racismo	e	LGBTfobia.	Negro,	nordestino	e	LGBT,	usa	
sua	voz	pra	fazer	a	diferença.

raça	e	LGBTfobia 108.532 13/10/07 61 3.244.144
https://www.youtube.com
/watch?v=WofecMPc2DQ

530.8K 0	a	0 B-

Patrícia	Avelino	
Patrícia	Avelino	-	
Beleza	Negra

Olá!
Esse	é	o	canal	Patrícia	Avelino,	100%	voltado	a	valorização	
da	beleza	da	mulher	negra.
Aqui	você	encontra	tudo	sobre	cabelo	crespo,	maquiagem,	
resenhas	e	muito	mais.

gênero,	raça 64.583 22/04/10 354 3.694.475
https://www.youtube.com
/watch?v=r16csPgx9J4

266.9K 20,00	a	321,00 C+

Ana	Paula	Xongani Ana	Paula	Xongani - gênero,	raça 67.756 05/07/12 176 1.479.456
https://www.youtube.com
/watch?v=FxBT4R-Jxrs

201.6K 12,00	a	189,00 C+

Fernanda,	Jéssica,	
Herbet,	Sassá	e	Keise	

Canal	das	Bee

Não	só	um	canal	contra	a	homofobia.	Um	canal	contra	o	
preconceito,	contra	a	transfobia,	a	bifobia,	a	lesbofobia,	o	
machismo.	Um	canal	a	favor	da	diversão,	do	riso	e	de	viver	a	
vida	do	jeito	que	você	quiser.	E	principalmente,	sendo	quem	
você	é!	Canal	das	Bee,	porque	uma	abelha	só	não	produz	
nenhum	mel.

LGBTfobia 363.544 20/08/12 647 32.597.510
https://www.youtube.com
/watch?v=9mpe4Y0HmF8

811.9K 55,00	a	887,00 B-

Pedro	HMC Põe	na	Roda
Humor	e	informação	fora	do	armário!	A	cada	inscrito,	uma	
lantejoula	será	doada	para	o	novo	casaco	do	Elton	John.	

LGBTfobia 970.706 26/01/14 389 140.098.176
https://www.youtube.com
/watch?v=zS4k_0UMgSo

2.9M 810,00	a	13.000,00 B

Lorelay		Fox Para	Tudo
Lorelay	Fox,	Drag	Queen	há	mais	de	12	anos!	Aqui	no	canal	
Para	Tudo	compartilhando	reflexões,	papo	furado,	além	de	
dicas	de	maquiagem!

Transfobia 572.147 30/03/15 242 35.018.869
https://www.youtube.com
/watch?v=Xk7Yoh1-MMQ

986.5K 235,00	a	3.800,00 B-

Louie	(Palloma) Louie	Ponto - LGBTfobia,	gênero 477.863 21/04/08 118 14.506.406
https://www.youtube.com
/watch?v=_Tzee8tHa0Y

769.2K 97,00	a	1.600,00 B-

Rosa	Luz
Rosa	Luz	(Barraco	
da	Rosa)	

Rap,	artes	visuais	e	vídeos	pra	internet. LGBTfobia,	raça 34.283 19/01/16 145 996,528
https://www.youtube.com
/watch?v=0FhgPn-GeQc

80.5K 14,00	a	218,00 C+

Samuel	Gomes
Guardei	no	
Armário	

Aqui	você	encontrará	um	lugar	de	paz,	acolhimento,	auto	
estima	e	diversidade.	Comandado	por	um	homem	negro	e	
gay,	você	entenderá	melhor	o	mundo	através	do	seu	olhar

LGBTfobia,	raça 32.413 11/09/15 169 1.170.727
https://www.youtube.com
/watch?v=F66hUnDnHKY

36.3K 7,00	a	113,00 C+

Amanda Mandy	Candy Bem	garota	bem	barbiezinha	do	amor!	 Transfobia 1.700.945 06/08/14 524 131.643.585
https://socialblade.com/yo
utube/user/mandyparamai
ores/videos/mostviewed

5.2M 908,00	a	14.500,00 B

DRelacionamentos DR	Oficial

Um	canal	de	comportamento	e	humor	social.	Aqui	no	DR	
tem	diversão,	reflexão	e	diversidade.	Fazemos	esquetes	que	
já	alcançaram	milhões	de	pessoas	com	um	olhar	inclusivo,	
generoso,	e	que	gera	identificação.
Nosso	lema	é:	empoderar	por	meio	do	humor.	Nosso	
objetivo	é	fazer	você	rir	e,	logo	depois,	parar	pra	pensar.
Se	inscreva	e	ative	o	sininho	para	ser	mais	um	DR!

LGBTfobia,	sexualidade,	
discriminação,	feminismo,	gênero

926.386 28/05/19 279 160.018.840
https://www.youtube.com
/watch?v=Q__4bwfsC3U

2.3M 1.600,00	a	26.100,00 B
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Ariel	Modara Ariel	Modara

Oie!	Um	dos	objetivos	do	canal	é	eu	poder	desabafar/contar	
tudo	que	possa	estar	relacionado	ao	processo	de	transição	
FTM.	Isso	inclui	qualquer	detalhe	sobre	qualquer	coisa,	
como	por	exemplo	genderfluid	(genero	fluido),	packers,	
antes	e	depois,	visibilidade	de	ser	e	até	coisas	como	cabelo,	
porque	o	tempo	todo	eu	estou	relacionando	minha	vida	com	
o	fato	de	ter	resgatado/me	dado	conta	de	que	sou	
transgênero.	O	outro	objetivo	é,	simplesmente,	falar	o	que	
eu	quiser.	Você	também	pode	encontrar	na	minha	playlists	
os	feats	que	fiz	com,	por	exemplo,	Hugo	Nasck,	Adam	
Franco,	Federico	Devito,	Bernardo	Enoch,	entre	outros.	
Todo	mundo	possui	uma	vivência	diferente.
Orgulho	de	ser	trans.

Transfobia 109.275 08/11/15 32 1.829.701
https://www.youtube.com
/watch?v=awbRIeTNOfM

230.5K 27,00	a	434,00 B-

Matteus	Baptisttela	 Virei	Adulto - Deficiência 7.076 16/02/14 5 33.437
https://www.youtube.com
/watch?v=NN3oVxcZvp0&t
=1s

13K 0,06	a	0,96 C-

Mariana	Torquato
Vai	uma	mãozinha	
aí?

O	maior	canal	sobre	deficiência	do	YouTube	Brasil,	criado	
pela	Mariana	Torquato.
Um	canal	livre	de	moldes	ou	padrões.	Afinal,	ser	humano	é	
ser	diferente.

Deficiência 154.033 01/07/15 152 5.076.609
https://www.youtube.com
/watch?v=XzCel9t37Mo

786.3K 24,00	a	384,00 C+

Alexandra	Gurgel Alexandrismos

O	ALEXANDRISMOS	é	um	canal	criado	pela	jornalista	
Alexandra	Gurgel,	que	viveu	por	anos	com	complexos	em	
relação	ao	seu	corpo.	Depois	de	uma	busca	incessante	por	
autoconhecimento,	a	carioca	deu	play	no	Youtube	com	
vídeos	sobre	body	positive,	amor-próprio,	autoestima,	
cabelo,	saúde	mental	e	relacionamentos.	
Em	todos	os	vídeos,	Alexandra	traz,	com	bom-humor	e	sem	
papas	na	língua,	uma	mensagem	positiva	em	relação	a	ser	
quem	você	é,	independentemente	do	seu	formato	de	corpo,	
cor	da	pele,	crença	ou	gênero.	Afinal	de	contas,	se	amar,	se	
aceitar	e	gostar	de	quem	você	é,	é	uma	prerrogativa	para	
viver	em	sociedade!	

Gordofobia,	Gênero 420.101 09/10/15 368 20.637.791
https://www.youtube.com
/watch?v=apCrXnl8K-Q

704.0K 219,00	a	3.500,00 B-

Jéssica	Tauane
(Jéssica	Tauane)	
Gorda	de	Boa

Minha	vida	é	uma	série	muito	louca.	Parece	que	foi	escrita	
pela	Shonda	Rhimes.	Aqui	você	acompanha	um	pouquinho	
das	minhas	contribuições	e	vivências,	minhas	gargalhadas	e	
meus	choros,	minhas	vitórias	e	minhas	derrotas!	Tudo	isso	
acompanhada	pelas	duas	melhores	pessoas	do	mundo:	meu	
melhor-amigo-produtor-diretor	Filipe	Salvador	e	minha	alma-
gêmea	Julia	Azevedo.

Gordofobia,	Gênero,	LGBTfobia 88.101 06/01/15 125 3.841.661
https://www.youtube.com
/watch?v=GHXwwF4jy8k

398.8K 7,00	a	118,00 C+

Thaís	Carla Thaís	Carla

Um	canal	que	interage	com	o	publico	levando	autoestima,	
empoderamento	e	aceitação	do	seu	corpo	através	da	dança,	
contendo	de	também	dicas	de	moda	e	beleza	para	mulheres	
de	tamanho	maior

Gordofobia 151.855 06/10/11 36 9.263.545
https://www.youtube.com
/watch?v=vKnubjHodrk

1.6M 215	a	3.400,00 B-

Murilo	Araújo Muro	Pequeno

Oieeeee,	seja	bem	viado	ao	Muro	Pequeno!	Eu	sou	o	Murilo,	
uma	bicha	negra	cristã	e	militante,	fazendo	uns	vídeos	aqui	
pra	falar	de	sonhos,	desafios	e	aleatoriedades,	
problematizando	a	vida,	espalhando	amor	e	viadagens	por	
aí.	

Gênero,	sexualidade,	LGBT 117.493 13/10/15 119 3.541.671
https://www.youtube.com
/watch?v=OYy2Vn15xVI

569.458 17	a	280 C+
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Thiessa Thiessita

E	aí	meus	tchutchucos,	como	é	que	cês	tão?	Cês	tão	beleza?	
:3
Resolvi	criar	esse	canal	pra	poder	compartilhar	com	o	
mundo	as	minhas	ideias,	sonhos	e	pensamentos.	Vivi	alguns	
anos	me	escondendo	de	todos,	no	caso,	o	fato	de	eu	ser	
trans.	Quando	comecei	o	canal	eu	ainda	não	tinha	o	intuito	
de	me	revelar,	mas	isso	foi	me	sufocando	tanto.	Ás	vezes	
esconder	quem	você	é	prejudica	só	a	si	mesmo,	é	como	se	
fossem	correntes,	cada	vez	mais	apertadas.	Vi	aqui	nesse	
espacinho	uma	chance	de	poder	mostrar	ao	mundo	e	ganhar	
apoio.	Eu	espero	que	vocês	gostem	um	pouquinho	desse	
meu	mundinho.	Desde	já	sejam	muito	bem	vindos	e	já	se	
inscrevam,	eu	garanto	que	teremos	ótimos	tempos	livres	
juntinhos!	:3

Gênero,	sexualidade,	LGBT,	
transfobia

669.112 05/04/16 267 37.572.584
https://www.youtube.com
/watch?v=sFeCJX-ErVg

1.760.729 185	a	3.000 B-

AD	Junior	 AD	Junior	

Sou	o	AdJunior	e	moro	atualmente	na	cidade	de	Hamburgo	
na	Alemanha.	
Meu	canal	é	produzido		de	forma	independente		e	deseja	
responder	a	questões	sobre	a	diáspora	negra	no	Brasil	e	no	
Exterior.	Eu	comecei	a	falar	de	negritude	quando	quis	falar	
sobre		turismo	em	um	canal	do	YouTube	e	fui	questionado:	
“Não	sabia	que	macaco	falava	inglês.”	e	“Quem	é	o	
traficante	que	pagou	a	sua	passagem	para	viajar?”
Resolvi	transformar	essas	ofensas	em	respostas	sobre	o	
racismo	estrutural	que	está	presente	em	nossa	sociedade.	
Como	enfrentar?	Através	da	Educação.	Como	Educar?	
Através	de	vídeos	que	possam	gerar	palestras	e	debates.	E	
tem	sido	isso.
Sou	lgbt	e	ateu	e	não	tenho	compromisso	com	agenda	
partidária	nenhuma.	Meu	canal	aqui	não	é	patrocinado	por	
nenhuma	empresa,	orgão	ou	político.
Hoje	realizo	palestras	no	Brasil	inteiro	contra	o	racismo	
estrutural	no	Brasil	e	na	Europa.

Raça 62.185 01/10/14 133 2.149.906
https://www.youtube.com
/watch?v=sXed-Hg6uVo

678.525 93	-	1.500 B-

Juliana	Aragão	 Arv	Maria

Aqui	você	vai	encontrar	conteúdo	voltado	para	o	público	
feminino	e	lgbt,	irá	me	conhecer	um	pouco	mais	e	conhecer	
minhas	experiências	de	vida,	mensagens	que	acredito	que	
são	necessárias	para	outras	pessoas.	TODAS	AS	PESSOAS	
SÃO	BEM	VINDAS,	menos	as	com	ódio	no	coração!

Gênero,	sexualidade,	LGBT 95.707 27/09/16 55 2.891.666
https://www.youtube.com
/watch?v=yD_jwNU2mdg

357.239 106	a	1.700 B-

Carolina	OMS,	Thais	
Folego,	Helena	Bertho,	
Larissa	Ribeiro,	Steph	
Minucci,	Juliana	Luna,	
Carolina	Vicentin,	
Nana	Queiroz,	Ana	
Paula	Lisboa,	Samanta	
Dias	

Az	Mina
Jornalismo	independente,	profundo,	crítico	e	gratuito	para	
mulheres	de	A	a	Z

Gênero,	sexualidade,	LGBT 10.508	 15/06/15 74 2.231.327
https://www.youtube.com
/watch?v=Qr_YMGppRRM

1.064.965 26	a	412 C+

Bia	Carmo	 Bia	Carmo	

O	canal	Bia	Carmo	foi	criado	com	o	intuito	de	aliviar	a	mente	
e	trazer	para	o	debate	assuntos	interessantes	e	relevantes.	É	
um	canal	feito	por	uma	mulher	negra	que	fala	para	todas	as	
pessoas,	mas	que	utiliza	seu	lugar	de	fala	para	gerar	
provocações	produtivas.	

gênero,	raça - 14/04/12 35 18.249
https://www.youtube.com
/watch?v=mtc5POI1c78

3.673 - -	

Bryanna	Nasck Bryanna	Nasck Mulher	trans	não-binária	criadora	de	conteúdo	online	 Transfobia 114.288 13/08/11 144 4.526.286
https://www.youtube.com
/watch?v=ZEFtvy4Funo

367.059 0,28	a	4 C+
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Renata	e	Heloisa
Conexão	
Feminista	

Nós	também	queremos	falar	de	feminismo,	mesmo	com	um	
oceano	entre	a	gente.	Bate	papos	feministas	entre	duas	
amigas,	Renata	(São	Paulo)	e	Heloisa	(Londres).	

Gênero	e	sexualidade 6.129 13/11/15 227 105.888
https://www.youtube.com
/watch?v=is9HE99luYM

1.911 2	a	25 C

Daniel	Bonfim	 Dan	Bonfim Desinfluenciador	Digital LGBT - 07/07/15 175 2.589.378
https://www.youtube.com
/watch?v=b6BYJUfUfdI

294.431 0,19	A	3 C

Dora	Figueiredo Dora	Figueiredo

Olá	gente!	Como	é	que	vocês	estão	meus	amores?	Esse	
canal	é	um	lugar	para	se	discutir	sobre	empoderamento,	
sexualidade	e	amor	próprio	de	uma	forma	diferente,	
deixando	de	lado	os	preconceitos	e	sempre	tratando	
assuntos	muitas	vezes	considerados	pesados	de	uma	forma	
leve,	assim	como	se	estivesse	falando	de	bolo	de	chocolate.

Gênero,	sexualidade,	LGBT 1.601.970 06/08/14 316 94.180.450
https://www.youtube.com
/watch?v=CQK0qa422-Y

2.708.231 451	a	7.200 B

Jéssica	Lopes
Femme	Fatale	by	
Jeh	

Gordofobia,	gênero 257.296 03/08/09 1366 25.402.042
https://www.youtube.com
/watch?v=JWIQryGTBF4

2.821.724 207	a	3.300 B-

Gabriela	Oliveira
Gabi	Oliveira	-	
DePretas

Sejam	muito	bem-vindas	ao	canal	DePretas,	que	não	é	"Das	
Pretas"	e	nem	"De	Pretas",	rs!	Bio:	Formada	em	
Comunicação	Social	(UERJ),	Gabi	Oliveira	tem	recebido	
reconhecimento	pelo	seu	trabalho	no	canal	DePretas	por	
Gabi	Oliveira,	no	YouTube.	Com	mais	de	100	mil	seguidores,	
em	seus	vídeos	ela	aborda	assuntos	que	vão	desde	às	
relações	étnico-raciais	a	estética	da	mulher	negra.	
Vencedora	do	concurso	Youtube	Nextup	e	atual	
embaixadora	Seda	Brasil,	Gabriela	está	na	lista	de	mulheres	
inspiradoras,	da	Think	Olga,	e	já	palestrou	no	Latin	America	
Education	Forum	(LAEF),	na	Universidade	de	Harvard

gênero,	raça 422.725 19/07/15 228 13.844.195
https://www.youtube.com
/watch?v=XXY7h2CgJ2Q

1.044.773 82	a	1.300 B-

Tássio	Santos
Herdeira	da	
Beleza

- Gênero,	sexualidade,	LGBT 194.759 30/01/14 188 8.069.548
https://www.youtube.com
/watch?v=d53NF5BIKec

427.184 165	a	2.600 B-

Jana	Viscardi Jana	Viscardi

Olá,	eu	sou	doutora	em	Linguística	e	comecei	este	canal	para	
falar	sobre	linguagem	e	comunicação	no	ambiente	de	
trabalho.	No	entanto,	a	comunicação	é	um	elemento	
fundamental	em	toda	a	nossa	vida,	não	só	no	trabalho.	
Comunicar-nos	é	a	base	daquilo	que	somos.	Assim,	neste	
canal	você	vai	encontrar	todo	o	tipo	de	informação	
relacionado	à	maneira	como	nos	comunicamos	e	
interagimos	no	mundo.	

Gênero	e	sexualidade 42.556 26/11/07 336 1.619.502
https://www.youtube.com
/watch?v=EE_rO84PdNw

94.263 47	a	750 C+

Ju	Romano Ju	Romano
O	canal	do	site	www.juromano.com	para	falar	de	beleza,	
cabelos,	moda,	vida	plus	size,	autoestima	e	muitos	mais	
assuntos	que	rondam	o	universo	feminino!

Gordofobia,	gênero 200.416 09/01/12 199 7.702.104
https://www.youtube.com
/watch?v=irefmCO-HQo

768.491 90	a	1.400 B-

Lela	Brandão Lela	Brandão - Gênero	e	sexualidade 6.526 05/09/18 37 122.261
https://www.youtube.com
/watch?v=emQW7D49ueI

10.157 6	a	96 C+

Lilia	Schwarcz Lili	Schawarcz Espaço	de	descoberta	e	democratização	da	história. Racismo 16.895 26/09/18 24 158.527
https://www.youtube.com
/watch?v=uo7PTD76B6M

20.250 - -

Luci	Gonçalves Luci	Gonçalves
Beleza	-	Favela	-	Estilo	de	vida	-	Comportamento	
#bondedaluci	Participante	do	concurso	NextUp	2017	do	
Youtube.	

Gênero,	Raça,	Gordofobia 262.602 25/08/12 372 11.332.238
https://www.youtube.com
/watch?v=l4f_Xw-NUJg

2.036.885 32	a	516 D-

Matheus	Marx
Matando	Matheus	
a	Grito

Oi!	Eu	sou	o	Matheus	e	estou	aqui	pra	te	façar	rir	de	nervoso	
pra	você	não	chorar	de	desespero!	Aqui	eu	falo	de	forma	
bem	humorada	sobre	os	perrengues	da	vida	adulta,	o	
mundo	mágico	dos	memes	e	sobre	a	comunidade	LGBTQ+!

LGBT 72.558 03/07/14 121 3.165.434
https://www.youtube.com
/watch?v=BtxhvrD0DZg

122.537 188	a	3.000 B-

Raissa	Galvão Ray	Neon - Gênero,	Gordofobia,	Sexualidade	 54.784 28/01/18 24 1.017.546
https://www.youtube.com
/watch?v=XaCCQJL2VAY

96.187 115	a	1.800 B-
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Romolo	Cricca Romolo	Cricca	

Olá,	meu	nome	é	Rômolo,	e	criei	esse	canal	como	um	guia	
de	beleza,	tanto	masculina	como	feminina.	Vou	abordar	
como	tema	maquiagem,	cabelo,	life	style,	vlog,	entre	outros.	
Sejam	Bem	Vindos,	espero	que	gostem!	

LGBT,	Gênero,	Sexualidade 491.483 04/10/15 189 18.539.648
https://www.youtube.com
/watch?v=_yWDvzRwyGU

750.991 266	a	4.300 B-

Matheus	Marx Soul	Vaidosa

Para	os	vaidosos	de	corpo	e	alma!	A	proposta	do	SOUL	
VAIDOSA	é	ser	um	movimento,	um	convite	a	beleza	interior	
e	exterior,	pelo	sentir-se	bem.	Beleza,	maternidade,	
relacionamento	e	vlogs.	

Gênero,	Raça 58.407 25/04/13 347 1.437.421
https://www.youtube.com
/watch?v=Cl_1VhplMGE

85.953 8	a	131 C+

Maíra	Azevedo Tia	Má
Maíra	Azevedo	-	Jornalista	Conselhereira	amorosa	Preta,	
gorda	e	nordestina

Gênero,	Gordofobia,	Sexualidade,	
Raça

83.299 24/11/15 374 3.908.745
https://www.youtube.com
/watch?v=MeGeMp6CCKM

391.539 11	a	175 C+

Luca	Scarpelli Transdiário	
Olá!	Eu	me	chamo	Luca	e	aqui	vou	contar	sobre	a	minha	
transição	e	mais	umas	coisinhas.	Sejam	bem-vindos	:)

Transfobia,	LGBT,	Gênero 97.807 01/10/16 75 5.376.791
https://www.youtube.com
/watch?v=W9sUjwLCX0Q

52.769 46	a	744 B-

Valter	Rege Valter	Rege

Valter	Rege	é	cineasta	e	creator,	formado	em	Rádio	e	Tv	
pelo	Centro	Universitário	Belas	Artes,	produtor	,	diretor,	
roteirista	e	finalizador	de	filmes,	possui	um	canal	com	seu	
nome	que	aborda	temas	como	negritude,	homossexualidade	
e	periferia.	Sua	palestra	"Da	Favela	Para	as	Telas"	motiva	
jovens	a	não	desistirem	da	carreira	e	o	jovem	diretor	fala	
sobre	plano	de	carreira	e	a	importância	de	engajamento	
social	para	realização	de	metas	além	de	abordar	o	
preterimento	do	negro	no	mercado	audiovisual.	O	curta-
metragem	"Preto	No	Branco"	escrito	e	dirigido	por	Rege	foi	
selecionado	para	o	Toronto	Black	Film	Festival	2018.	O	
diretor	ainda	lançou	o	documentário	"	O	Cinema	Me	Trouxe	
Aqui"	que	registra	sua	viagem,	para	o	Canadá.

Raça,	LGBT 6.172 18/05/15 169 220.349
https://www.youtube.com
/watch?v=ibyPcvGURdA

49.553 2	a	30 C

Quebrando	o	Tabu
Quebrando	o	
Tabu

Por	um	mundo	mais	inteligente	e	menos	careta LGBT 110.070 16/04/11 42 3.054.466
https://www.youtube.com
/watch?v=3QGepom_2sU

95.574 9	a	143 C+

Apresentação:	Marcell	
Filgueiras,	Rafael	
Bolacha,	Renato	
Plotegher	e	Tiago	
Marinho.	Direção:	
Matheus	Faro	Edição:	
Rafael	Petri	Staff:	
Jefferson	Oliveira	

Chá	dos	5

Se	imagine	conversando	com	os	amigos	que	você	mais	
gosta:	até	os	assuntos	mais	sérios	podem	trazer	uma	gostosa	
risada.	Assim	é	o	Chá	dos	5:	temas	atemporais	e	atuais	em	
uma	maravilhosa	troca	de	informações	com	nível	e	claro,	
muito	bom	humor.	Vídeos	novos	todas	as	terças	e	quintas	às	
5	da	tarde.	

LGBT,	Sexualidade	 44.932	 18/11/14 307 2.942.628
https://www.youtube.com
/watch?v=MJDL5HD9czs

179.749	 7	a	107 C+

Kaito	Felipe DuplosHood

Aqui	irei	abordar	assuntos	relacionados	a	transição	de	vida	
sendo	um	Homem	Transexual,	Gay	e	Andrógino!	Pois	sim	
existem	várias	vivencias	sendo	um	homem	transexual	e	eu	
sou	um	deles,	se	não	sabe	de	nada	sobre	esse	meio,	aqui	
pode	ser	um	dos	locais	perfeitos	para	começar	a	entender	e	
respeitar	mais	essa	diversidade.	Bem	vindo!

Transfobia 12.897 27/04/12 107 562.071	
https://www.youtube.com
/watch?v=fYxo_C9zArk

23.644	 2	a	33	 C

Ana	Claudino SapatãoAmiga	

Aqui	tem	registros	de	uma	mente	sapatão	com	sol	em	
gêmeos.	Falo	sobre	minhas	experiências	como	mulher	negra	
e	sapatão,	representatividade	e	construção	de	novas	
narrativas.	

LGBT,	Sexualidade	 2.281 04/06/17 79 34.672
https://www.youtube.com
/watch?v=R6O4uQu8UZc

7.996 0,56	a	9 C

Caio	César	 GeoCaio - Racismo 12.367 24/11/12 26 34.672
https://www.youtube.com
/watch?v=Wj4cZYuIOiU

8.400 - -
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Joyce	Fernandes Preta	Rara

Preta-Rara	é	rapper,	turbanista,	professora	de	história,	
modelo	Plus	Size	e	influenciadora	digital.	Iniciou	sua	carreira	
em	2006	como	rapper,	e	durante	sete	anos	abriu	diversos	
shows	e	ganhou	prêmios.	A	cantora	que	hoje	segue	carreira	
solo,	teve	a	iniciativa	de	lançar	seu	primeiro	álbum	que	
nasceu	após	uma	participação	no	show	do	rapper	Criolo	no	
SESC/Santos,	em	maio	de	2013.	Atualmente	a	rapper	lançou	
em	seu	canal	no	Youtube	a	websérie	Nossa	Voz	Ecoa.	Seu	
engajamento	influência	mulheres	em	todo	o	país,	e	pelo	
mundo	também,	já	que,	após	criar	o	projeto	‘Eu	Empregada	
Doméstica’,	Preta	comoveu	dezenas	de	jornalistas	durante	
as	entrevistas	enquanto	explicava	o	contexto	em	que	vivem	
as	trabalhadoras	domésticas	no	Brasil.	A	página	no	Facebook	
recebeu	mais	de	cem	mil	likes	em	uma	semana,	e	mais	de	
cinco	mil	relatos	de	mulheres	que	sofreram	abusos	em	seus	
trabalhos	como	trabalhadoras	domésticas.

Racismo,	Gênero,	Gordofobia - 08/01/10 30 328.348
https://www.youtube.com
/watch?v=c03koCeTOhY

105.469 - -

Mariana	Xavier
Mundo	Gordelícia	
com	Mariana	
Xavier

A	vida	tem	possibilidades	demais	pra	gente	se	deixar	resumir	
por	2	ou	3	dígitos.	A	gente	tem	vida	de	menos	pra	
desperdiçar	tentando	corresponder	às	expectativas	dos	
outros.	Humor,	viagem,	compras,	moda,	sexo,	carreira,	
saúde,	papos	hilários,	reflexões	profundas...	aqui	pode	tudo!	
Pessoas	todas,	sejam	bem-vindas	ao	Mundo	Gordelícia!	

Gordofobia 527.011 16/11/16 165 12.028.726	
https://www.youtube.com
/watch?v=YqIbG63ERsk

2.320.377	 119	a	1.9k B-

Entre	Travas	e	
Rodas

LGBT,	Deficiência

Gata	de	Rodas Deficiência	

Bernardo	Boechat	 Bernardo	Fala
Exterminador	profissional	de	minhocas	na	cabeça.
Inspiração,	saúde	mental,	aceitação	corporal	e	muita	
conversa	pra	você	se	tornar	uma	pessoa	ainda	melhor.	:)

Gordofobia,	LGBT 54.195 11/08/15 139 1.843.820
https://www.youtube.com
/watch?v=YkvD-T5tpqw

198.531 7		a	115 C+

Caio	 Caio	Revela	

Criei	o	canal	Caio	Revela	pra	falar	sobre	moda	plus	size,	
sobre	minhas	vivências	como	homem	gordo,	sobre	body	
positive	e	sobre	a	rotina	de	morar	sozinho	e	em	outra	
cidade.

Gordofobia,	LGBT 20.752 23/05/12 63 611.842
https://www.youtube.com
/watch?v=fV8LByVI0lE

62.843	 6	a	90 C+
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