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Resumo: O presente artigo busca compreender como a exposição da intimidade de 

pessoas famosas por meio de produções autobiográficas literárias influencia no consumo 

deste tipo de conteúdo e na aproximação entre fãs e celebridades. Acredita-se aqui que 

essa prática corrobora para a consolidação de relações parassociais na 

contemporaneidade, para apresentação de si de forma atrativa e para o consumo destes 

livros e demais produtos ligados a determinada figura pública. Parte-se da hipótese de 

que ao fornecer conteúdos pessoais e escritos em primeira pessoa, a celebridade incentiva 

e propicia a ilusão da intimidade na perspectiva de seus seguidores e faz com que itens 

feitos sobre ou por eles tenham significados além do material. Para tanto, faz-se uma 

observação a partir da obra literária autobiográfica da youtuber Kéfera Buchmann, do 

canal “5inco Minutos”, intitulada Muito Mais que 5inco Minutos. 
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Introdução 

 

A vida de pessoas famosas é um emaranhado de profissão, passado, futuro, 

intimidades e curiosidades. Tratando-se de celebridades e do que compõe o que é 

divulgado na mídia, pessoal e profissional se misturam quase que automaticamente 

resultando na fama e na popularidade. Quando essas figuras públicas se inserem em novas 

dinâmicas sociais na internet há mudanças nos valores e nos significados que suas 

publicações e seus conteúdos têm, independente do caráter. Segundo Simões (2009), 

“essas interações articulam diferentes temporalidades (...) na configuração das 

celebridades, a qual deve ser pensada a partir da situação social mais ampla em que se 

inscreve” (SIMÕES, 2009, p. 78). 

Ainda de acordo com Simões (2013), “Além de serem onipresentes na vida 

cotidiana, os meios atuam na construção dos sujeitos, das relações que são estabelecidas 

entre eles e do contexto social em que se inserem” (SIMÕES, 2013, p. 110). Nesta 

perspectiva, a cultura da celebridade em contexto contemporâneo, sob a ótica de França 

e Simões (2014), ao considerar a exposição pessoal de celebridades e que esta ação já 

constitui uma faceta da sociedade midiatizada, essas pessoas já configuram-se como 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo na Universidade Federal de Viçosa – UFV/MG. Mestranda em 
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“aglutinadoras de anseios, desejos e valores que movem os indivíduos em determinado 

contexto” (FRANÇA, SIMÕES, 2014, p. 1078).  

Lígia Lana (2012), ao debater sobre a exposição da vida privada de celebridades 

e as implicações sociais contemporâneas, afirma que os acontecimentos ligados ao que é 

de caráter pessoal de figuras públicas já assumem lugar de destaque na mídia, compondo 

narrativas que apontam para uma nova configuração social e midiática (LANA, 2012). A 

autora indica ainda que os receptores de conteúdo têm demonstrado cada vez mais 

interesse por este tipo de informações, que mesmo sem interferir diretamente na vida 

ganham destaque e passam a compor o cenário social contemporâneo (LANA, 2012).  

A construção da exposição de uma celebridade é de fato elaborada e pensada. Ou 

seja, não ocorre de forma espontânea. Segundo Meyers (2009), a pessoa famosa é 

formulada para dar lucro financeiro. Para tanto, o self com caráter pessoal da celebridade 

que é compartilhado com o público e a mídia de forma espontânea – principalmente por 

rede sociais virtuais e livros biográficos – é feito, assim como a própria identidade, de 

forma reflexiva (GIDDENS, 2002).  

Ao se propor a escrever ou ser inspiração de um relato de caráter biográfico, a 

figura pública se condiciona a revelar detalhes da sua vida privada e, consequentemente, 

se expor e estar à mercê do julgamento público. Porém, o consumo da trajetória e do 

cotidiano de uma celebridade faz parte de uma indústria maior que gira em torno da fama, 

do sucesso, reconhecimento, atenção, promoção e repercussão na sociedade 

contemporânea.  

Considerando biografias como algo material e pessoalmente ligado à pessoa 

famosa tema da obra, consumir este conteúdo ultrapassa a barreira de apenas um item 

literário e chega a um vínculo de conexão com o leitor. Ao tratar o receptor deste relato 

com fã da celebridade, pode-se afirmar que é mais uma forma de corroboração com a 

criação de relações parassociais (HORTON, WOHL, 1956). As obras podem apresentar 

um caráter intimista e amigável, principalmente em construções autobiográficas em 

primeira pessoa e com espaços ao longo do texto que simulam um diálogo com o 

consumidor do livro, ajudando na consolidação da ilusão da intimidade entre autor e 

leitor. 

Escrever narrações autobiográficas tornou-se fenômeno no Brasil, com destaque 

para celebridades, celetóides3 e, principalmente, web celebridades. Por exemplo, desde 

                                                 
3 C.f. ROJEK, C. Celebridade. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.  
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2013, muitos youtubers com apelo juvenil e demais pessoas que surgiram e prosperam na 

internet produziram relatos pessoais em formato de livro, de modo a expor ao público 

detalhes desde sua infância até aos percalços de ascensão a celebridade. Segundo Leonor 

Arfuch (2010), a inserção do eu celebridade na sociedade e transformação de tais pessoas 

em parte intrínseca da mídia fez com que o compartilhamento de suas experiências 

privadas passasse a ter valor informacional relevante. Assim, ainda sob o olhar de Arfuch 

(2010): 

O avanço irrefreável da midiatização ofereceu um cenário privilegiado para a 

afirmação dessa tendência, contribuindo para uma complexa trama de 

intersubjetividades, em que a superposição do privado sobre o público, do gossip 

- e mais recentemente do reality show - à política, excede todo limite de 

visibilidade (ARFUCH, 2010, p. 37, grifo original). 
 

  De acordo com Calligaris (1997), o relato autobiográfico revela um processo 

cultural no qual o conteúdo da obra mostra relevância na sociedade a qual o autor pertence 

ou que sua existência seja de grande valor para aquela comunidade onde está inserido e 

que será público leitor de sua narrativa (CALLIGARIS, 1997, p. 46). Nesse sentido, a 

multiplicação e o sucesso de autobiografias de celebridades revela aspectos não só dos 

autores dos livros, que se inserem culturalmente na sociedade ao publicar esse tipo de 

conteúdo, mas da própria comunidade que o consome, atribuindo novos significados a 

essas pessoas e a esses relatos. 

 Parte-se aqui da premissa de que a celebridade, além de ser uma pessoa com algum 

talento notável ou reconhecimento de alguma forma (ROJEK, 2001), torna-se referência 

e um modelo de sucesso ou bom caráter. Assim, este artigo analisa a construção do self 

de uma pessoa famosa em um relato autobiográfico e o vínculo com as relações 

parassociais na contemporaneidade. Para tanto, utiliza-se o livro Muito Mais que 5inco 

Minutos, autobiografia da youtuber Kéfera Buchmann do canal “5inco Minutos”. 

 Primeiramente faz-se uma análise breve sobre o papel da construção do 

apresentação de si exposta pelas celebridades e o impacto no público consumidor desse 

conteúdo. Independente da natureza da pessoa famosa ou da forma e do meio que este 

self é popularizado, a presença de informações de caráter pessoal já transforma a relação 

construída com estas figuras públicas bem como na ressignificação do consumo da vida 

de famosos. Neste momento da discussão, há também a inserção das construções 

autobiográficas entre self e a eliminação da barreira entre o que é público e o que é 

privado. Na sequência, faz-se também uma conexão entre self, consumo e as relações 

parassociais em contexto contemporâneo, além da própria ilusão da intimidade, que 
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afirma-se aqui que é alimentada e incentivada pelos relatos autobiográficos. Por fim, a 

análise do livro da youtuber Kéfera Buchmann ilustra a consolidação dessas relações bem 

como o incentivo à intimidade projetada. 

 

O vínculo entre self, relações parassociais e consumo 

 

Tratando-se de celebridades, a mídia popular as tem, em certo recorte, em 

destaque e, em caráter individual, a própria celebridade constrói uma mídia 

“personalizada” ao ter acesso e investir em perfis em redes sociais virtuais, da mesma 

forma que usuários comuns. A pessoa que possui fama e reconhecimento é, de certa 

forma, atraída para a centralidade adquirida pela mídia contemporânea e transforma-se, 

então, em parte da dinâmica da sociedade midiática, uma vez que é consumida a ponto de 

pautarem comportamentos, discussões e desdobramentos sociais, políticos, econômicos e 

emocionais. Conforme afirma Simões (2013), “As pessoas famosas se tornam 

onipresentes na vida cotidiana, a partir da circulação de significados que se inicia nos 

dispositivos midiáticos e permeia as interações ordinárias” (SIMÕES, 2013, p. 110). 

De acordo com Marwick e Boyd (2011), a legitimidade de uma celebridade está 

diretamente ligada à aderência de uma base de fãs e à manutenção dela. A dedicação de 

uma celebridade para com não só seus fãs mas com os conteúdos que fornece à mídia 

perpassa por fatores determinantes, como a construção de uma certa intimidade autêntica 

com abertura para a solidificação de uma persona que se conecte com seus seguidores 

(MARWICK, BOYD, 2011; DRIESSENS, 2013). Apesar da mídia não ser o fator 

fundamental edificador da fama (FRANÇA, SIMÕES, 2014), de acordo com Lana 

(2011), a presença cada vez maior dos meios de comunicação na vida cotidiana traz 

consigo as celebridades e, desta forma, diferentes tipos de pessoas famosas participam de 

experiências de indivíduos comuns, o que aponta para o fenômeno da celebritização4 - 

processo que, em suma, revela o atravessamento e relevância da vida de pessoas famosas 

nas dinâmicas da sociedade midiatizada. 

O fenômeno das celebridades também pode ser visto pela ótica dos rituais 

midiáticos5. Levando em consideração a entrada de figuras públicas e famosas em sites 

de redes sociais e o compartilhamento de conteúdo de cunho pessoal (ESCOSTEGUY, 

2011), Campanella (2014) afirma que “A exposição permanente de detalhes de suas vidas 

                                                 
4 C.f. DRIESSENS, O. A celebritização da sociedade e da cultura: entendendo a dinâmica estrutural da cultura da 

celebridade. International Journal of Cultural Studies, Journal Title. V. 16, nº 6, 2012. 
5 C.f. COULDRY, N. Media Rituals: A critical approach. Londres: Routledge, 2003. 
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privadas cotidianas é fundamental para que as celebridades postulem um lugar 

privilegiado na representação do social” (CAMPANELLA, 2014, p. 10). Desta forma, ao 

se proporem a entender, opinar, acompanhar e até mesmo se projetar na vida de uma 

pessoa famosa, o fã expõe, de acordo com França e Simões (2014), “o desejo de endossar 

certos valores que consideram importantes em sua própria vida, ao mesmo tempo em que 

podem rejeitar outros” (FRANÇA, SIMÕES, 2014, p. 1078). 

De acordo com Lana (2011), a personalidade pública busca ser reconhecida, além 

de talentos e ações externas, tanto pelas características comuns (as que se aproximam de 

fato do grande público) quanto pelos atributos específicos de sua vida ou carreira. De 

acordo com Eco (1984), “aceita-se que frequentemente o público manifeste identificações 

e projeções, vivendo na história representada as próprias pulsões e adotando como modelo 

os protagonistas dessa mesma história” (ECO, 1984, p. 187). É possível afirmar, então, 

que a criação de laços com o público é fundamental para a manutenção da visibilidade e 

da popularidade da celebridade. Para isso, a personalidade, considerada como atributo 

pessoal, passa por fatores específicos com o destaque para o carisma (WEBER, 1982; 

GEERTZ, 1997; SIMÕES, 2013) discutido em uma ampla gama de estudos e diversos 

contextos de pesquisa e dos próprios autores que se destacam na área. 

 Na conjuntura das conexões criadas e consolidadas pelos fãs com as celebridades, 

Horton e Wohl (1956) destacam, esta relação a distância estabelecida e fortalecida mesmo 

não sendo face-a-face. Assim, os autores propõem chamar de relação parassocial esta 

interrelação construída entre o fã6 e o ídolo (seja de que natureza for), que dá a ilusão de 

uma relação física e presencial de fato (HORTON, WOHL, 1956, BAYM, 2012). Nesta 

situação, “Eles [os fãs] ‘conhecem’ a persona mais ou menos da mesma maneira que eles 

conhecem os seus amigos: através da observação direta e interpretação de sua aparência, 

sua conversa e conduta em uma variedade de situações” (HORTON, WOHL, 1956, p. 

216, tradução nossa7).  

 Com esta premissa, também é perceptível que nesta relação o fã posiciona-se no 

lugar de alguém realmente conhece determinada celebridade, com mais intimidade e 

profundidade do que outras pessoas e ainda é capaz de entender e apreciar valores e 

motivos ligados à sua vida pessoal (HORTON, WOHL, 1956). Mesmo caracterizando-se 

                                                 
6 Horton e Wohl (1956) chamam o fã de espectador por terem consolidado o conceito de relação parassocial a partir da 

análise da relação a partir de artistas da televisão, principalmente, além de outros veículos que eles chamam de “novas 

mídias de massa” como o rádio e o cinema. 
7 Texto original: They “know” such a persona in somewhat the same way they know their chosen friends: through 

direct observation and interpretation of his appearance, his conversation and conduct in a variety of situations. 
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como majoritariamente unilateral do ponto de vista do fã, a celebridade fornece conteúdo 

e comporta-se publicamente de maneira que oferece informações suficientes para que o 

público que a consome e acompanha tenha material para consolidar relações. 

O consumo, em seus amplos sentidos de compreensão, pode ser fundamental para 

o próprio processo de formação, consolidação e cofnirmação da identidade 

(CAMPBELL, BARBOSA, 2006). Segundo Campbell e Barbosa (2006), o ato de 

consumir, não só itens materias, pode ser considerado uma forma fundamental e 

necessária para um auto-conhecimento. No caso do público leitor de autobiografias de 

celebridades, a atividade adquirir a obra material, absorver o conteúdo ali presente e 

alimentar a fama e o reconhecimento da celebridade revela não só aspectos da pessoa 

famosa, mas também de si próprio como fã. 

Campbell e Barbosa (2006) também expõem a dúvida sobre a dualidade em 

consumir algo e, ao mesmo tempo, ter vergonha em assumir esse comportamento. No 

caso do fã que adquire itens de seus ídolos é justamente o contrário. O consumo torna-se 

legitimador do sentimento nutrido parassocialmente com a celebridade. De acordo com 

Horton e Wohl (1956), Giles (2002), Lana (2011) e Marwick e Boyd (2011), acompanhar 

todo tipo de conteúdo ligado às celebridades passou a fazer parte do cotidiano dos fãs e, 

ao perceber esta tendência de audiência, repercussão e alternativa de criação de vínculos, 

a celebridade também passa a introduzir práticas de exposição de sua vida pessoal e os 

bastidores da profissional ao seu dia-a-dia. Como ressaltam Horton e Wohl (1956), “De 

fato, parece proveitoso considerar a interação com a persona [celebridade] como uma 

etapa do comportamento da vida diária do espectador [fã]” (HORTON, WOHL, 1956, p. 

230, tradução nossa8). 

Na atual conjuntura midiática, há a transformação da conexão já existente com 

seus seguidores em oportunidade de angariar ainda mais visibilidade e se manter na mídia 

por meio do interesse público na vida privada, principalmente de famosos. Segundo 

Arfuch (2010),  

Essa “extrapolação” do privado no público [...] não faz senão colocar em 

evidência a inextricável articulação entre o individual e o social, na medida em 

que as vidas privadas [...] excedem o “pertencimento” dos sujeitos para aparecer 

como terrenos de manifestação de modelos e valores coletivos, condutas, que 

solicitam estruturas de personalidade comuns (ARFUCH, 2010, p. 91, grifo 

original). 

 

                                                 
8 Texto original: As a matter of fact, it seems profitable to consider the interaction with the persona as a phase of the 

role-enactments of the spectator’s daily life. 
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 Pode-se dizer, então, que o compartilhamento de relatos pessoais já rompe a 

barreira entre o sujeito construído para a sociedade e o autêntico e próprio. O self passa 

de uma faceta adaptada da celebridade para uma projeção construída para consumo e 

estímulo crescente da criação de vínculos parassociais entre fãs e ídolos. No caso, Kéfera 

torna-se confidente, companheira e uma pessoa que compreende os dilemas e dificuldades 

do seu fã. Assim, a visibilidade gerada pela exposição de conteúdos de caráter pessoal 

cria, por consequência, a ilusão de intimidade.  

O que por ela foi descrito em forma de lições e ensinamentos atinge e cativa o 

público. O mesmo responde a esses estímulos gerando mais seguidores para a youtuber, 

aumentando sua popularidade e seu capital de visibilidade. Assim, de acordo com Arfuch 

(2010):  

A dimensão heroica do contemporâneo, sob o investimento do poder, do sucesso, 

da fama, do dinheiro, da nobreza, da excepcionalidade, se encarna numa multidão 

de seres cuja trajetória se desenha nas cúspides, nos cenários, frequentemente 

indissociáveis, da decisão política, da mundaneidade, do pensamento ou da 

criação artística e que, pela preeminência de seus papéis, requerem uma constante 

visibilidade (ARFUCH, 2010, p. 197). 

 

A web celebridade em quaestão, por sua vez, sabendo do alcance que possui e da 

consolidação do laço de proximidade, faz uso de todas as estratégias de conteúdo descritas 

no presente artigo para reverter sua experiência de vida e seu cotidiano como interesse 

público e inspiração. A relação entre o relato pessoal e os significados atribuídos e 

absorvidos pelos leitores revela-se, então, na necessidade de conhecer o íntimo de figura 

pública para criar laços de proximidade, ainda que ilusórios. 

 

A autobiografia como self e como produto para consumo parassocial  

 

Desde 2010, o fenômeno dos vlogs cresceu e tomou proporções de alcance 

relevantes no Brasil. Já há canais que ultrapassaram 16 milhões de inscritos e continuam 

crescendo. Com as características básicas de um canal de opinião sobre assuntos diversos, 

tal como é um vlog, há youtubers que se destacam, dentre eles está Kéfera Buchmann, do 

canal “5inco Minutos”. 

Kéfera tem 24 anos, é atriz, natural de Curitiba (PR) e reúne somente em usuários 

do YouTube mais de 10 milhões9 de inscritos. O “5inco Minutos” surgiu em 2010, quando 

tinha 17 anos e estava indecisa sobre o que fazer sobre seu futuro. Na dúvida quanto a 

                                                 
9 10.330.869 de inscritos até 9 de abril de 2017. 
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cursar uma faculdade ou dedicar-se ao teatro, Kéfera viu no YouTube uma oportunidade 

de explorar assuntos e formas de se expressar, como ela mesma afirma em entrevistas10.  

Desde então a curitibana ganhou muitos seguidores, capas de revista, viagens, 

participações em programas e eventos, além de ter se tornado uma grande influenciadora 

na internet, visto que carrega consigo vários seguidores que corroboram com seus 

posicionamentos e opiniões. Atualmente, Kéfera é, além de youtuber, atriz, cantora, 

escritora, possui linha de produtos alimentícios e cosméticos, itens relacionados ao seu 

canal, linha de óculos personalizados e joias11. A jovem também tem alcance relevante 

em seguidores em outros sites de redes sociais carregando milhões de fãs para todos os 

seus projetos, mesmo que fora do YouTube. Como foi o caso do seu livro autobiográfico 

Muito Mais que 5inco Minutos. 

A obra foi lançada em setembro de 2015, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O 

evento mobilizou milhares de fãs para o local e mostrou mais uma vez o alcance e poder 

de Kéfera com seus seguidores. Muito Mais que 5inco Minutos não conta em detalhes a 

história do canal ou de como surgiu a ideia de fato da atriz se envolver com o YouTube. 

O livro traz relatos pessoais da youtuber desde a infância, exaltando que passou por 

diversos problemas de autoconfiança, aceitação, bullying e outras dificuldades, porém as 

superou e hoje tem várias conquistas de que se orgulha muito, segundo a própria autora.  

Ao longo da narrativa em primeira pessoa, Kéfera conta situações constrangedoras, 

engraçadas e tristes, mas sempre ressaltando que de tudo tira-se uma lição para a vida. 

Com sua fala, a curitibana traz conselhos para seus leitores. 

Ao longo da obra, a atriz tenta criar um laço de confidencia e amizade com quem 

está lendo a narrativa. Para isso utiliza de estratégias de exposição e compartilhamento 

de momentos pessoais e inéditos para o grande o público, transformando o seu próprio 

relato em uma relação de confiança com o leitor. Para Rondelli e Herschmann (2000), 

tratando-se de narrativas autobiográficas, “oferecem um enquadramento retrospectivo e 

prospectivo ao ordenarem a vida articulando memória e aspirações dos indivíduos, suas 

                                                 
10 Há várias entrevistas disponíveis on-line. Destaco a feita pela revista TPM, que destaca o fato de, à época, Kéfera 

ser a única mulher em grupo de youtubers dominado por homens no Brasil. Disponível em 

<http://revistatrip.uol.com.br/tpm/se-voce-ainda-nao-sabe-quem-e-kefera-buchmann-a-tpm-te-conta>. Acesso em 30 

de mar de 2017. 
11 Aqui já percebe-se a transformação da jovem em objetos a serem consumidos passíveis de uma agregação de valores 

além do material. Kéfera se transforma em algo consumível além de um conteúdo profissional e pessoal: materializa-

se em itens que se aproximam fisicamente do fã e permanecem como “uma parte” da youtuber que, de certa forma, 

“pertence” ao seu público. 
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motivações e os significados de suas ações numa conjuntura própria de vida” 

(RONDELLI; HERSCHMANN, 2000, p. 203). 

Nas primeiras páginas do Muito Mais que 5inco Minutos, na seção intitulada 

“Introdução”, Kéfera apresenta o conteúdo do livro e revela o caráter inspirador que seu 

relato tem. Com respaldo no sucesso que tem nos sites de redes sociais e no seu canal no 

YouTube, a atriz já presume o impacto pessoal que causará nos leitores. O primeiro 

parágrafo de fato da obra descreve justamente a proposta de não ter um conteúdo 

revelador e que modificará o mundo ou o pensamento de alguém. É, na realidade, somente 

o compartilhamento de acontecimentos marcantes para autora da sua vida privada. Kéfera 

inicia seu relato explicando sua proposta: 

Este não é livro revolucionário. Não espere nenhuma história que virou o mundo 

de cabeça para baixo. Até porque ele é sobre uma garota de 22 anos que (ainda) 

não fez nada de relevante de verdade (tipo inventar a vacina para uma doença) 

(BUCHMANN, 2015, p. 23). 

 

 A youtuber continua o texto justificando suas razões para publicar um livro 

autobiográfico, mesmo que já tenha estabelecido que sua vida não tem relevância 

suficiente para mudar a vida de alguém ou ressignificar algo. 

Você deve estar se perguntando: Por que diabos você escreveu um livro então? 

Porque, por incrível que pareça, existem pessoas no mundo (umas três, mais ou 

menos) que têm vontade de saber um pouco mais sobre a minha história de vida. 

Porque, sem querer, eu acabei inspirando de alguma forma meninos e meninas 

(BUCHMANN, 2015, p. 23). 

 

 Nesse sentido, a construção feita pela curitibana ao longo de seu relato cerca-se 

de intenções motivadoras e inspiradoras para seus leitores. A youtuber se constrói como 

exemplo de superação de dificuldades, persistência, ascensão e alcance de sonhos. 

 A necessidade de expor e compartilhar a própria vida, incluindo o aspecto pessoal, 

compõe uma das facetas da visibilidade democrática, que, segundo Arfuch (2010) tende 

a chegar à normalização do indivíduo autobiográfico em questão. No caso de Kéfera, ela 

tenta se aproximar e igualar ao seu público já no discurso de abertura de seu relato. Ao 

destacar que “(ainda) não fez nada de relevante de verdade”, se coloca em uma posição 

comum, longe do status de web celebridade que possui. 

A atriz traz essa certeza de impacto justamente pela grande aderência de 

seguidores que carrega consigo em outras formas de mídia, como no elevado número de 

inscritos em seu canal. Segundo reflexões de Manuela Peixinho (2014) ao rever conceitos 

acerca de autobiógrafos, “no contemporâneo, a midiatização do autor também se tornou 

uma constante; a necessidade de torná-lo um produto (tão quanto ou mais que a própria 
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obra) gera novas configurações na sua relação com o texto e com o leitor” (PEIXINHO, 

2014, p. 8). Assim, além de compartilhar experiências, a youtuber transforma-se em mais 

uma forma de estar presente na vida do seu público.  

Kéfera busca, então, cativar o consumidor de seu livro com histórias reais e que 

demonstram fragilidade e fatores em comum com seus seguidores. Assim, o relato 

corrobora para a transformação da youtuber de celebridade da internet para uma pessoa 

comum que superou os obstáculos da sua vida e alcançou o sucesso. Desta forma, a autora 

ser inspiração para seus leitores. Há momentos também em que Kéfera convida seus 

leitores a confessarem segredos12 a ela e que estariam seguros confiando aquele conteúdo 

à youtuber, em mais uma tentativa de aproximação pessoal com o consumidor do livro. 

Outro aspecto muito presente no relato da atriz é a construção de lições para seus 

leitores. Kéfera distribui ao longo do texto diversos ensinamentos e reflexões com base 

na sua experiência pessoal. No nono capítulo, a autora relata um pouco de seus dilemas 

amorosos e assim repassa conclusões a que chegou a fim de ajudar quem está lendo seu 

livro a superar dificuldades e alimentar seu amor próprio – que é outro ponto bastante 

defendido pela youtuber. É perceptível a intenção de ser exemplo e de repassar 

aprendizagens: 

Uma coisa que ficou muito óbvia para mim com o passar do tempo: se você é 

uma pessoa do bem e não faz mal a ninguém, mais cedo ou mais tarde a vida sorri 

para você. Pode demorar, mas existe recompensa para todo e qualquer sofrimento 

que você passou, está passando ou passará (BUCHMANN, 2015, p. 91). 

 

Kéfera se apresenta como abrigo, conforto e acalento para seus leitores. Seu 

discurso soa como um consolo e como compreensão das dificuldades de seus fãs. A 

youtuber cria a sensação de proximidade também através assuntos comuns aos seus 

seguidores e que se relacionam a conteúdos pessoais não só dela bem como de quem está 

lendo seu relato. De acordo com Leonor Arfuch (2010), há uma relação entre o que é 

considerado de caráter privado – como a revelação de fatos da infância, no caso – e 

afetividade. Para a autora, o sujeito exposto a tal discurso requer, autoriza e reproduz a 

relação (ARFUCH, 2010), gerando a conexão entre o autobiógrafo e seus leitores – nesta 

pesquisa, entre Kéfera e seus fãs consumidores do livro. 

Nesse mesmo sentido, a youtuber revela em mais um trecho do livro a intenção 

de repassar ensinamentos válidos e importantes, sob sua ótica, para seus leitores. Exalta 

                                                 
12 Este momento está explícito na página 39 do livro Muito Mais que 5inco Minutos, onde Kéfera de fato diz “Escreva 

aqui seu maior segredo. (Relaxa, ninguém vai ficar sabendo! ;) )”. A página continua com “E aí? Está se sentindo mais 

leve? E está tudo bem: só a gente sabe!”. 
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sua pouca idade, o detalhe não ter de fato “vivido” à maneira para conseguir construir 

algum conhecimento que mereça ser compartilhado e seguido, mas que ainda assim já 

chegou a uma conclusão fundamental na vida e que deve ser seguida pelos seus fãs: 

Com o “pouco” que vivi até hoje (lembrando que tenho apensa 22 anos), já 

aprendi uma das coisas mais importantes na vida: GRATIDÃO :) Se vale de 

alguma coisa o que eu escrevo aqui, sejam gratos. Sempre. Por tudo. Por tudo que 

acontece. Sejam essas coisas boas ou ruins. Tudo faz parte do que vai nos tornar 

alguém na vida. E você pode se tornar alguém fantástico (BUCHMANN, 2015, 

p. 108). 

 

O décimo capítulo do Muito Mais que 5inco Minutos (p. 109-120) traz relatos 

sobre os dilemas de ser mulher, como a própria autora diz. Kéfera descreve experiências 

em salões de beleza, reclamações sobre menstruação e problemas com a rotina feminina 

como cabelo, maquiagem, cuidados com a pele e depilação corporal, por exemplo. A 

youtuber abusa de detalhes íntimos e pessoais para contar situações constrangedoras que 

já passou na tentativa de mostrar que também é refém das dificuldades que toda garota da 

sua idade e que compartilha de seus hábitos vive ou poderá viver. Com esses relatos, há 

mais um esforço de conexão com seu leitor ao se igualar a uma mulher comum fora do 

status de celebridade atingido. Ou seja, expõe uma faceta que pode-se ser aproximada do 

cotidiano do público que a consome, reduzindo seu lugar de “inalcançável” como famosa 

para “comum”, assim como seus fãs. 

Em outros momentos descritivos do texto, a autora também deixa explícito a 

constante conexão que tentar criar entre a narração da sua vida pessoal e o que o seu leitor 

passa em seu cotidiano por meio de expressões como “sabe?”, “entende?” e “tipo 

quando”. Ao mesmo tempo que aproxima sua fala de um discurso informal, 

transformando todo o seu relato em um tipo de conversa íntima com seu público, também 

tenta estabelecer um nível de igualdade e de consciência da interferência que tem na vida 

de terceiros através da sua popularidade. De acordo com Peixinho, o sucesso de um relato 

autobiográfico ajuda a criar uma fantasia de proximidade entre o autor e o leitor 

(PEIXINHO, 2014, p. 9). Kéfera mostra intensas tentativas de aproximação com seu 

público, tanto com uso de vocabulário informal e próximo do que utiliza em seus perfis 

nos sites de redes sociais e seus vídeos do “5inco Minutos”, quanto com a descrição de 

histórias de seu passado. Assim, é notável a noção de proximidade criada e exposta por 

Kéfera na sua própria construção narrativa. 
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Considerações finais 

 

 A construção de um self contemporaneamente, tanto para público quanto para 

celebridade, perpassa as necessidades de cada situação. A pessoa famosa demanda a 

construção de uma conexão cada vez mais próxima com seus fãs a fim de manter-se como 

pauta na mídia. Além disso, a própria celebridade constrói meios de se expor e alimentar 

a vontade de consumir conteúdos de caráter íntimo a seu respeito. Ao construir um self 

com aspecto pessoal, a figura pública possibilita uma aproximação com o público, como 

se permitisse que o fã tivesse acesso aos bastidores da sua vida e, desta forma, se 

configurasse como um amigo próximo. 

 Tratando-se da construção de relações parassociais, ter a oportunidade de adquirir 

um item material que traga a sensação de proximidade com uma celebridade corrobora 

potencialmente para a consolidação desta conexão. A partir do momento que a pessoa 

famosa opta por expor sua vida íntima, além de meios virtuais em um meio palpável, ela 

incentiva e colabora para a projeção de uma intimidade com seus fãs. Desta forma, o 

vínculo entre o self compartilhado de caráter íntimo, o consumo material e de informações 

pessoais e a firmação das relações parassociais contemporâneas é fortalecido e 

fomentado. 

No que se trata de Kéfera e seus fãs, como objeto de estudo desta pesquisa, a 

relação dos leitores e da autora do Muito Mais que 5inco Minutos (2015) com o conteúdo 

do livro revela que há uma ligação entre a intenção de expor e compartilhar relatos 

pessoais e absorção e ressignificação de experiências de vida. Seus seguidores e leitores 

consumem seu conteúdo autobiográfico como uma conversa entre amigos confidentes, 

criando uma relação de proximidade com a youtuber. Desta forma, atribuem significados 

pessoais ao relato da atriz, confirmando a figura por ela construída através da exposição 

da sua vida pessoal, tanto passado quanto presente. 

A obra como item de aproximação entre o público e a youtuber não é 

simplesmente o relatar de fatos da infância e adolescência de uma garota que se tornou 

web celebridade e angariou milhões de fãs. É também a construção de um modelo de 

inspiração. Kéfera deixa de ser somente uma figura pública para se autotransformar em 

exemplo e repassadora de ensinamentos. Sob a ótica de França e Simões (2014), ao 

considerar a exposição pessoal de celebridades e que esta ação já constitui uma faceta da 

sociedade midiatizada, essas pessoas já configuram-se como “aglutinadoras de anseios, 

desejos e valores que movem os indivíduos em determinado contexto” (FRANÇA, 
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SIMÕES, 2014, p. 1078). O relato autobiográfico torna-se, então, um artefato parassocial 

valioso de vínculo entre fã e ídolo. 
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