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RESUMO 

Com o crescimento das telas e o surgimento da internet, novas ferramentas surgiram, como é 

o caso do Youtube. Além de comportar a publicação de vídeos, a plataforma disponibiliza as 

opções de comentar, responder, curtir e seguir os canais preferidos, configurando um espaço 

de interação. Nesse contexto, objetivando ampliar as discussões acerca das potencialidades do 

Youtube para a publicidade como ferramenta de entretenimento, interação e conexão social, 

discutiremos as transformações do entretenimento em vídeo, o surgimento dos 

influenciadores digitais e a cultura de convergência, baseando-se nas obras de Lipovestky 

(2009), Gabriel (2010), Jenkins (2010), Santaella (2003) e Raun (2010). 
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INTRODUÇÃO 

Inserida num contexto de informação compartilhada, ressignificações, novas 

distribuições de espaço, relações sociais e culturais, a sociedade contemporânea apresenta um 

sujeito cujas características se adaptam e se alteram na velocidade dos avanços tecnológicos, 

sendo as ferramentas, como smartphones, computadores e tablets, consideradas como 

extensões do corpo humano. 

Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas plataformas digitais, os 

consumidores passaram a estabelecer novas práticas sociais de relacionamento, como a troca 

de curtidas, comentários e compartilhamentos de conteúdos de seu interesse. Isso por que os 
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cidadãos contam uns com os outros para passar adiante peças significativas de informação, 

notícias e entretenimento (JENKINS, 2014). 

 Diante dessas práticas, surge o Youtube - plataforma de entretenimento e interação 

através de vídeos, lugar que diariamente são postados conteúdos novos sobre os mais diversos 

assuntos, e onde as pessoas buscam informações para se entreter, aprender e, dessa forma, 

acabam participando de grupos e estabelecendo conexões sociais diversas. 

 Essa plataforma pode ser acessada de diversos aparelhos como smartphones, tablets, 

smarts tvs e computadores, gerando o que Lipovestky (2009) chama de tela-global, pois estão 

em todos os lugares de nosso cotidiano. Em meio a isso, têm-se a cultura da convergência, 

que surge como expansão dos conteúdos por essas diversas telas. Segundo Jenkins (2009, p. 

29), no “mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca é 

vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia”. 

Observa-se, assim, novas configurações de consumo e mudança em algumas formas 

de se fazer publicidade. Nesse sentido, interessa-nos, aqui, demarcar as especificidades de um 

corpus discursivo mais contemporâneo, que vem construindo o imaginário sobre uma 

juventude, de acordo com Freire Filho (2008), ao mesmo tempo fomentadora das novas 

tecnologias e necessariamente interpelada por elas. 

 Dessa forma, o presente trabalho visa, a partir de revisão e discussão bibliográfica, 

entender como se deu a transformação do entretenimento em vídeo – antes tido somente no 

cinema -, como a cultura da participação e a convergência são refletidas no Youtube, 

influenciando nas relações sociais e no crescimento dos influenciadores digitais, considerando 

um cenário potencial para o desenvolvimento de estratégias publicitárias em face de uma 

reconfiguração do consumo.  

 

DO CINEMA AO YOUTUBE: AS TRANSFORMAÇÕES DO ENTRETENIMENTO 

EM VÍDEO 

 Denominado como arte ou indústria do divertimento, o cinema surgiu em 1895, a 

partir de uma tela ou ecrã – que significava não apenas uma invenção técnica constitutiva da 

sétima arte, mas também aquele espaço mágico onde se projetavam os desejos e os sonhos das 

massas (LIPOVETSKY; SERROY, 2009) 

 Por muito tempo, o cinema foi a única e a incomparável tela pelo qual as pessoas 

podiam assistir e vivenciar experiências. No entanto, segundo Lipovetsky e Serroy (2009), 



 

outras técnicas de difusão da imagem começaram a aparecer durante a segunda metade do 

século: 

A primeira foi a televisão que, já nos anos 1950, começa a penetrar nos lares: 

depois, nas décadas seguintes, outras telas que se multiplicam de maneira 

exponencial: a do computador, que logo se torna portátil e pessoal, a dos consoles 

de video games, a da internet e da Web, a do telefone celular e outros aparelhos 

pessoais, a das máquinas fotográficas digitais e a do GPS [Sistema de 

Posicionamento Global]. (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 11). 

 

 Em menos de meio século, após o surgimento das outras técnicas e mudanças na 

indústria, advimos da tela-espetáculo à tela-comunicação, de uma tela ao tudo-tela. Sendo 

esse, então, o período da tela onipresente e multiforme, planetária e multimidiática. Ou seja, 

passamos a conviver diariamente com diversas telas, de diferentes tamanhos: computador, 

televisão, tablet, celular, câmeras fotográficas; tela plana, tela de led, de plasma, a todo 

instante: nos aeroportos, restaurantes, shopping, casa, consultórios. Dessa forma, podemos 

dizer que atingimos dimensões infinitas de transmissões, pois chegamos a época da tela-

global.  

 Diante dessas constatações, não há como não observar como a era da tela global
6
 é 

uma imensa mutação cultural que está em curso, afetando cada vez mais não só aspectos da 

criação, mas também da própria existência enquanto indivíduos e sociedade.  

 Todas as nossas relações com o mundo e com os outros, durante toda a nossa vida, são 

cada vez mais mediatizadas por um grande número de interfaces nas quais as telas não cessam 

de convergir, de se comunicar, de se interconectar. Isso vai além dos programas audiovisuais 

e despertou um espírito cinema
7
 em cada um de nós, que se apoderou dos gostos e dos 

comportamentos cotidianos fazendo com que possam ser realizadores e atores de cinema, 

descontado o profissionalismo, através da tela do celular e das câmeras digitais. 

 Isso fez com que o público passasse a visitar menos as salas escuras do cinema e 

aumentasse o seu desejo de filmar, seu desejo de cine-narcisismo, assim como também de 

espera do visual e da hipervisualidade do mundo e de si mesmos. Não querendo agora mais 

apenas ver "grandes'' filmes, mas o filme dos instantes da própria vida e do que se está 

vivendo, como é o caso do Youtube, plataforma onde você pode enviar o seu conteúdo em 

formato de vídeo, com assuntos que fazem parte da sua rotina.  

 O Youtube possui uma ampla variedade de videoclipes, clipes de TV e vídeos de 

música oriundos de mídias tradicionais, bem como conteúdo criado pelos usuários, como é o 
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caso dos vlogs, vídeos em formato de diários que contam experiência dos Youtubers em 

determinado local, ou que são gravados de formas mais simples, sem estúdio (RAUN, 2010).  

 O Youtube possui funções de interação que formam a cultura participativa - termo 

introduzido por Henry Jenkins (2006) para descrever o que ele chama de mudança 

paradigmática na cultura da mídia no sentido de uma maior participação e democratização. 

Essas tecnologias digitais mais acessíveis e as plataformas criadas para compartilhar o 

conteúdo criado pelo usuário permitem que potencialmente todas as pessoas possam se 

expressar e “responder”, gerando uma interação melhor e mais rápida (RAUN, 2010). 

 Ao contrário do que acontecia na televisão e no rádio, que traziam notícias e 

informações em massa de todo o mundo, mas não com a mesma rapidez e interatividade das 

plataformas digitais, com essas contribuições tecnológicas, Hall (2006) explica que a 

compreensão de espaço-tempo torna-se acelerada e faz com que as pessoas passem a sentir o 

mundo menor e as distâncias que ainda existiam, tornem-se mais curtas. Como por exemplo: 

um vídeo gravado em um determinado lugar, quando assistido, tem um impacto imediato 

sobre pessoas situadas a uma grande distância. 

 Essa plataforma faz parte do tudo-tela, pois pode ser acessada através do computador, 

celular ou tablet, de qualquer lugar, gerando, assim, a cultura da convergência (que será 

explorada no próximo tópico).  

 

TUDO-TELA E A CULTURA DA CONVERGÊNCIA 

 Não é particularidade do século XXI conceber a mídia como um aspecto central na 

nossa experiência enquanto seres sociais, através do seu papel de informar e entreter, visto 

que a informação que recebemos mapeia o nosso registro social, experiências e conexões. 

 Sendo o tudo-tela o surgimento de várias telas e a penetração destas em nossas vidas, a 

cultura da convergência surge como união das múltiplas funções dentro dos mesmos 

aparelhos ou telas. Gabriel (2010, p. 29) define essa cultura como: 

Fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de midiática, à cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 

dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que sejam. 

 

 Ou seja, a cultura da convergência surge a partir do tudo-tela, fazendo com que a 

adesão crescente das pessoas aos ambientes digitais e a facilidade de se gerar e propagar 

conteúdos nesses ambientes expandam muito rapidamente como se fossem vírus, 



 

ocasionando, eventualmente, em microtendências que podem modificar o cenário social 

(GABRIEL, 2010). 

 No Youtube, isso acontece porque os canais frequentemente coexistem com perfis no 

Instagram, fanpages e snapchats
8
. Isso significa que “as experiências dessas pessoas e seus 

recursos estão distribuídos em uma variedade de plataformas de mídia, oferecendo diferentes 

pontos de entrada para diferentes segmentos de público” (RAUN, 2010, p. 03).  

 A mediação e tradução de significados que o receptor terá podem variar de um texto 

para outro, de uma plataforma digital para outra. Tendo em vista que a informação final 

absorvida será um recorte do real de quem está recebendo, por isso a variação e a importância 

da utilização de diversas redes sociais digitais.  

 Em suma, podemos dizer que a “convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais” (GABRIEL, 2010, pg. 29) a 

partir do surgimento de novos meios de comunicação e conexões sociais. Sendo assim, a 

cultura da participação é resultante da evolução e popularização das plataformas digitais, que 

permitem um contato direto e rápido com mais pessoas, de diferentes locais e horários. 

Segundo Jenkins (2014), isso acontece porque não agimos como indivíduos isolados, mas 

como integrantes de comunidades mais amplas e de redes que lhes possibilitam expandir 

conteúdos muito além de sua vizinhança geográfica.  

 

YOUTUBE, CULTURA DE PARTICIPAÇÃO E CONEXÃO SOCIAL 

 Como citado anteriormente, o entretenimento em vídeo passou por diversas mudanças 

desde o seu surgimento, no cinema. A globalização trouxe avanços tecnológicos que 

contribuíram para essas transformações e aparecimento de novas formas de tela, como é o 

caso do Youtube.  

 O Youtube é uma “plataforma que permite criar e distribuir qualquer tipo de conteúdo 

em vídeo” (On-Line Editora, p. 8), e teve a sua versão beta lançada em maio de 2005. Hoje, 

quase 12 anos depois, possui 1 bilhão de visitantes únicos em um mês, no mundo todo. E a 

cada minuto, são colocados mais de 300 horas de vídeo. Números grandiosos quando falamos 

de uma plataforma digital. . 

 Esta prática de publicar conteúdos em páginas on-lines está cada vez mais fácil graças 

ao avanço da internet e a plataformas como o Youtube. Hoje, com apenas um clique, pode-se 
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compartilhar sobre os mais diversos assuntos com milhares de pessoas conhecidas e/ou 

desconhecidas. Para isso, basta fazer uma conta no site e fazer upload do seu material. Dessa 

forma, o conteúdo já estará disponível na plataforma para quem quiser assistir, a qualquer 

hora e em qualquer lugar do mundo 

 Além disso, o consumo de conteúdo do público está cada vez maior e mais rápido para 

atender à necessidade de informações. Pois, possibilitam publicar e a interagir de forma mais 

instantânea, atendendo ao desejo de novo do consumidor. 

 As formas de manifestações dos seguidores são inúmeras: mensagens por e-mail, caixa 

postal, Fanpage, Instagram, comentários dos vídeos do Youtube, curtidas nos vídeos e 

inscrições nos canais (como podemos ver nas figuras 1 e 2). Para o seguidores, sobretudo 

aqueles considerados fãs, o mais importante é poder, de alguma forma, manter contato com a 

sua inspiração, gerando a Cultura da Participação, onde a necessidade de ser visto e expor a 

sua opinião sobre determinado assunto postado seja constante e o interesse e o senso comum 

de identidade geram características capazes de os transformar em uma sociedade complexa e 

organizada, conforme Curi (2010). 

 

Figura 1 - Print do número de seguidores e visualizações do Canal 5inco Minutos 

 



 

 

Figura 2 - Print dos comentários do Canal 5inco Minutos 

 

 Criados para satisfazer necessidades psicológicas e sociológicas do público e 

contribuindo para a construção de uma identidade pessoal que gera status e, com isso, 

despertando sensações de pertencimento a determinadas classes e grupos, os conteúdos são 

produtos da indústria cultural, fontes do sistema capitalista. 

Isso por que, de acordo com Foucault (2008), a linguagem apresentada nessa interação 

e esses espaços digitais, configuram uma relação de poder e de saberes. Pois a partir do saber, 

na implementação das disciplinas e normas daquele espaço, desenvolve-se, segundo ele, a 

verdade. Sendo, dessa forma, quem possui mais poder quem for dono dessa verdade 

(convenção, norma) que atravessa e constitui o sujeito. 

 O principal ponto de crescimento dessa cultura, segundo Kerckhove (1997), surge do 

fato de permitir ir instantaneamente a qualquer ponto e interagir com esse ponto. Essa é a 

qualidade da profundidade permitida pelas plataformas digitais como o Youtube, a 

possibilidade de tocar aquele ponto e ter um efeito demonstrável sobre ele através dessas 

extensões eletrônicas. 

 Diante dessa revolução digital e da consequente cultura da participação, surgiram 

consumidores mais exigentes e seletivos. De acordo com Santaella (2003, p. 68), isso só foi 

possível graças ao crescimento da multiplicidade de mídias, que possibilitou a multiplicação 



 

de suas mensagens e fontes e “foi dando margem ao surgimento desses receptores mais 

individualizados, preparando o terreno para a emergência da cultura digital, na medida em que 

esta exige receptores atuantes, caçadores em busca de presas informacionais de sua própria 

escolha”.  

 Na sociedade em rede, a sociabilidade do sujeito online acontece a partir de novas 

formas de comunicação sem fios, como smartphones e computadores com WiFi e internet 

móvel (3G e 4G). Ao contrário do que pensa o senso comum, essa sociedade em rede não é 

uma sociedade de isolamento, mas sim uma sociedade hipersocial (CARDOSO; CASTELLS, 

2005). Segundo os autores, após alguns estudos em diferentes sociedades, nota-se que a maior 

parte das vezes os usuários de Internet são mais sociáveis, têm mais amigos e contatos e são 

social e politicamente mais ativos do que os não utilizadores. 

Hoje, as pessoas não se limitam ao simples papel de consumidor. Discutem, reagem, 

espalham seus interesses e críticas pelas diferentes plataformas de mídia. Querem ser ouvidas, 

atendidas, recompensadas. Hoje, o público não é mais visto só como simplesmente um grupo 

de consumidores de mensagens pré-constituídas, “mas como pessoas que estão moldando, 

compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídias que não poderiam ter sido 

imaginadas antes” (JENKINS, 2014, p. 24). Entre as muitas possibilidades dessa cultura cada 

vez mais ligada em rede, há pelo menos uma grande certeza: será mais bem-sucedido quem 

souber lidar melhor com as aspirações e desejos de um público ávido por participar e opinar 

(JENKIS, 2010).  

Aliado a isso, surgem os influenciadores digitais
9
, com muito espaço no Youtube e nas 

demais redes sociais em ascensão. De acordo com a Folha
10

, chamados de criadores pelo 

YouTube e de influenciadores digitais pelo mercado (que inclui também instagramers, 

facebookers e afins), os produtores de conteúdo digital cresceram em número e fama e muitos 

ganharam status de celebridade. O fenômeno ganhou força por aqui há três anos, e sua curva 

continua ascendente. Segundo a Rede Snack, rede multiplataforma de canais reconhecida e 

homologada pelo YouTube, há cerca de 310 mil canais de vídeo on-line no país. O Brasil é 

peça importante desse tabuleiro. Na lista dos 100 canais mais influentes do mundo, 24 são 
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brasileiros, segundo o ranking de outubro (último dado disponível) da Snack 

Intelligence/Tubular Labs.  

Dessa forma, conhecendo os gostos e comportamentos dos seus seguidores, as marcas 

conseguem se aproximar mais do que eles querem e, assim, podem criar formas de vendas 

direcionadas, aumentando as vendas e a fidelização daqueles clientes que consomem por 

indicação de um Youtuber, por exemplo, criando um novo jeito de se fazer publicidade, 

contribuindo para a produção de conteúdo e formação da identidade dessas pessoas.  

Em suma, pode-se dizer que “as representações da geração digital construídas pela 

mídia podem ser compreendidas, pois, como formas de regulação que exercem um controle 

das populações jovens por meio de discursos e imagens que condicionam e modelam 

subjetividades (FREIRE FILHO, 2008, p. 19)”, sendo mediadora das relações sociais, da 

autoidentidade e do sentido mais amplo de vida social.  

 

NOVAS CONFIGURAÇÕES, NOVOS CONSUMIDORES: E AGORA? 

De acordo com o que vimos, pode-se dizer que a sociedade em rede opera um 

hibridismo onde o sujeito vê-se diante da possibilidade entre o local e o global, entre o eu e o 

anonimato, entre a pertença e o desenraizamento, entre o ser produtor e ser consumidor, entre 

a nacionalidade e o cosmopolitismo. 

Consideremos, para tanto, o visual e o processo de visualização como variáveis 

significativas da nossa cultura. Acerca desse contexto, La Rocca (2014) afirma que a relação 

de associação com o mundo e com o outro é construída em um plano simbólico e imaginário e 

atualiza-se, então, através do binômio imagem-rede a ser apreciado como uma forma 

climatológica de existência coletiva cujo um dos efeitos é precisamente esta proliferação da 

imagem. 

Nosso objetivo, pois, vai de encontro aos questionamentos resultantes do fato, como 

explana Oliveira (2001), de que assistimos a um dos raros momentos em que, a partir de uma 

nova configuração técnica, isto é, de um novo relacionamento com o cosmos, inventa-se um 

estilo de humanidade. A mudança social não acontece, constrói-se. Um novo Éthos, o Éthos 

da mediatização tecnológica da comunicação instalar-se- á progressivamente envolvendo-nos 

de modo silencioso, sútil, mas eficaz. É necessário estar atento para participar criticamente no 

processo. 



 

As múltiplas possibilidades e potencialidades do Youtube, por exemplo, vão de 

encontro ao desafio de um público mais fragmentado e mais exigente para a publicidade e ao 

consumo, de modo geral. 

Segundo Kotler (2003), as melhores respostas estão em torno de uma melhor 

segmentação e posicionamento de marcas mais fortes com excelência em gerência do 

relacionamento com os clientes. Nesse caminho, é mais provável que se alcance os 

consumidores globalizados, com explana o autor: 

A globalização, a hipercompetição e a Internet estão reformulando os mercados e 

as empresas. [...] A globalização induz as empresas a deslocar seus processos de 

produção para as localidades com custos mais baixos e a oferecer seus produtos no 

país de origem a preços inferiores aos dos fabricantes locais. A hipercompetição 

resulta em mais empresas competindo pelos mesmos clientes, o que por sua vez 

resulta em redução de preço. E a Internet facilita a comparação de preços e a 

escolha da melhor oferta. O desafio para o marketing, portanto, é encontrar meios 

de manter os preços e a rentabilidade, em face dessas macrotendências (KOTLER, 

2003, p. 181). 

 

Rifkin (2000) trata sobre o tema quando define o atual estágio como capitalismo 

cultural onde se compra e se vende experiências. E este capital se faz nas relações em redes 

sociais, tecnológicas ou não, que implicam sempre alguma colaboração, um trabalho que gera 

conteúdo e ligações. 

De forma geral, a identidade da sociedade contemporânea está diretamente ligada ao 

processo de globalização. A modernidade, como consequência das revoluções industrial e de 

consumo, trouxe uma complexidade para a identidade e concomitantemente para a 

sociabilidade desse sujeito moderno. Atrelando, assim, a forma de consumir bens e 

significados ao seu meio sociocultural. 

Assim, o crescente número de pessoas conectadas impulsionou a migração do 

marketing e da publicidade, também, para o ambiente digital e o que era suficiente com 

relação à ferramenta de divulgação, hoje necessita de um complemento: as plataformas 

digitais. Isso porque, “conforme as tecnologias digitais passam a permear cada vez mais as 

atividades humanas, mais influência o digital passa a ter no marketing” (GABRIEL, 2010, p. 

74). Ou seja, o aperfeiçoamento e a inclusão dessas tecnologias digitais na vida do público 

acarretam em novos planejamentos e estratégias para o marketing. Pois, assim como o 

universo tecnológico, o marketing também tem que acompanhar o seu público para não perder 

o seu real objetivo: atender as necessidades. 

 



 

CONCLUSÃO 

 A sociedade é tida como uma condição universal da vida humana (o que admite uma 

intepretação biológica ou instintual, e outra simbólico-moral ou institucional). Dessa forma, 

pode ser vista como uma dimensão constitutiva e exclusiva da natureza humana e, além disso, 

definida por seu caráter normativo. Sendo, dessa maneira, os sujeitos simultaneamente 

criadores e criaturas do mundo das regras. Ou seja, “o comportamento humano torna-se 

agência social ao se fundar, não em regulações instintivas selecionadas pela evolução, mas em 

regras de origem extra-somática historicamente sedimentadas” (VIVEIROS, 2002, p. 1). 

 Frente a esta realidade de novas plataformas de interação resultantes da globalização, 

como as redes sociais (Instagram, Facebook, Snapchat), pode-se constatar uma sociedade com 

sujeitos interdependentes como forma de confirmarem sua existência, seja como forma 

relacional de identificação ou de exclusão. Pois, no social, para que sejam acolhidos ou 

excluídos dos grupos, necessitam do reconhecimento do outro. Nas redes sociais esse “outro” 

é tido como “seguidor”, “contato”, “amigo”, e quanto maior o número, maior o 

reconhecimento. 

 Com a análise do Youtube enquanto entretenimento e conexão social, pode-se 

perceber que a lógica social e as práticas culturais que favoreceram e popularizaram essas 

novas plataformas digitais – a lógica que explica porque compartilhar, comentar, curtir, seguir 

se tornaram atividades tão comuns, e não apenas como isso se deu, podemos entender que as 

novas plataformas não liberam as pessoas de velhas limitações, mas, em vez disso, sugere que 

“as facilitações das mídias digitais funcionam como catalisadoras para a reconceituação de 

outros aspectos da cultura, exigindo que sejam repensadas as relações sociais (...)” 

(JENKINS, 2014, p. 25) através do ambiente digital, com um amplo processo de 

aperfeiçoamento de estratégias para o campo da comunicação e da publicidade.  
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