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Resumo 

 

Este artigo analisa as perspectivas teóricas das pesquisas sobre o site YouTube, a fim de 

identificar nelas possíveis diálogos entre os usos culturais do site e o exercício do direito 

à comunicação. Partimos do pressuposto que a partir do reconhecimento do cenário de 

midiatização da sociedade e do YouTube enquanto esfera que tem em sua essência 

aspectos dessa configuração social, é possível que se estabeleça conexões entre a 

midiatização pelo YouTube e as garantias do direito à comunicação. Para tanto, foram 

destacados os artigos publicados nos anais dos Congressos Nacionais da Intercom entre 

2006 e 2016 e selecionados os que tratam do site, para posterior análise das afinidades 

teóricas dos que se aproximam de temas ligados à liberdade de comunicação. A 

pesquisa conclui que apesar do crescimento da exploração do tema, o YouTube ainda 

não foi capaz de favorecer o direito à comunicação. 
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YouTube, Midiatização e Direito à Comunicação 

 

 O desenvolvimento constante dos dispositivos e recursos digitais de 

comunicação e a presença crescente destes nas relações culturais que se estabelecem 

abriram ao campo de estudos comunicacionais novas possibilidades de pesquisas, 

favorecidas não apenas pelo crescimento do universo de objetos a serem explorados, 

mas também pelos novos usos culturais desses recursos que surgem, o que motiva o 

desenvolvimento de novas perspectivas teóricas e epistemológicas.  

 Dentro desse universo contemporâneo de recursos a serem explorados, o 

YouTube demonstra ser uma das ferramentas de maior impacto cultural e 

comunicacional. Criado em 2005, o site tornou-se um veículo importante para a 

consolidação do que veio a se caracterizar como web 2.0 (O'REILLY, 2005), sendo um 
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espaço em que o público consumidor de vídeos também pode tornar-se produtor de 

conteúdos. Conforme analisam Burgess e Green (2009), o que tornou o YouTube um 

fenômeno cultural e midiático foram os recursos que permitem o consumo, o 

compartilhamento e a incorporação de vídeos em outros sites. Segundo os autores, o site 

então se apresenta como um espaço cujo foco é dar vazão à produção midiática do 

público usuário comum. 

 

Como empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador de 

conteúdo, embora não seja uma produtora de conteúdo em si. É um exemplo do 

que David Weinberg (2007) chama de “metanegócio” [...] Dessa maneira, o 

YouTube desempenha uma função para os produtores de vídeo, atraindo a 

atenção para o conteúdo ao mesmo tempo em que oferece uma participação em 

dinheiro nas vendas de anúncios no site. Pela mesma lógica, o YouTube na 

realidade não está no negócio de vídeo – seu negócio é, mais precisamente, a 

disponibilização de uma plataforma conveniente e funcional para o 

compartilhamento de vídeos on-line: os usuários (alguns deles parceiros de 

conteúdo Premium) fornecem o conteúdo que, por sua vez, atrai novos 

participantes e novas audiências. (BURGESS; GREEN, 2009, p. 21)  

 

De acordo com dados fornecidos pelo site, hoje o YouTube conta com mais de 

um bilhão de usuários, cerca de um terço dos usuários de internet no mundo. Ainda 

segundo o YouTube, os conteúdos disponíveis nele alcançam cerca de 95% dos usuários 

de internet. (YOUTUBE, 2017). Os números dão conta da dimensão e da relevância que 

o site adquire dentro do atual contexto e permite tomar o YouTube - não apenas 

enquanto plataforma midiática, mas todo o fenômeno comunicacional estabelecido por 

meio dele e no qual ele se insere - como um reflexo do cenário de midiatização da 

sociedade.  

Pensamento desenvolvido a partir do avanço dos estudos de recepção, com 

destaque para o legado teórico de Jesús Martín-Barbero e suas reflexões a respeito das 

mediações culturais, o conceito de midiatização surge com a proposta de dar um sentido 

a forma com que se articulam mídia e cultura a partir da crescente inserção dos meios 

nas relações sociais que ocorrem dentro de nossa cultura. Sociedades midiatizadas 

seriam aquelas em que todos os processos sociais e culturais, em todas as esferas, 

passam pelas mídias e têm nelas um fator, se não determinante, ao menos 

condicionante, de forma que não há mais uma distinção clara entre a esfera da mídia e 

as demais instâncias da sociedade.  
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Já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de 

organização de processos interacionais entre os campos sociais, mas de 

constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade – de suas práticas, 

lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e permeados por 

pressupostos e lógicas do que se denominaria a «cultura da mídia». Sua 

existência não se constitui fenômeno auxiliar, na medida em que as práticas 

sociais, os processos interacionais e a própria organização social, se fazem 

tomando como referência o modo de existência desta cultura, suas lógicas e suas 

operações. (FAUSTO NETO, 2008, p. 92) 

 

Seguindo por essa visada teórica, José Luiz Braga (2006) toma por base a ideia 

de midiatização para elaborar seu conceito de Sistema Social de Resposta. De acordo 

com o autor, pensar a midiatização significa pensar uma dinâmica comunicacional 

circular, em que a transmissão de informação não se restringe aos processos de emissão 

e recepção de mensagens considerados pelas teorias da comunicação tradicionais. Na 

visão de Braga (2006), ao ter condições técnicas e culturais de não apenas consumir 

conteúdos, mas também de produzir e difundir informações, o público torna-se capaz de 

interagir com os produtos midiáticos por meio de respostas que considera produtivas, o 

que configura uma terceira instância comunicacional: a da circulação.  

Para o autor, os dispositivos sociais que surgem, a partir do cenário de 

midiatização, voltados à produção de conteúdos que servem de resposta social aos 

produtos midiáticos podem ser interpretados como modos com os quais a sociedade se 

organiza para interagir com a mídia, colocando em circulação temas e assuntos que 

podem ser aprimorados e ressignificados de acordo com as necessidades 

comunicacionais de grupos específicos. 

 

Assim, além do interesse em oferecer uma ampliação de conhecimento, para a 

compreensão do campo comunicacional, o subsistema parece se colocar como 

espaço de escolha para a intervenção crítica, cultural, educacional e operacional, 

nos trabalhos da sociedade, no objetivo de estimular seus processos midiáticos 

de modo socialmente responsável e relevante. (BRAGA, 2006, p. 42) 

 

 Pensando nas implicações jurídicas dessa perspectiva teórica, o Sistema de 

Resposta Social pensado por Braga, a partir dos dispositivos sociais considerados pelo 

autor, pode ser interpretado como uma forma de por em prática e garantir a liberdade de 

comunicação, direitos que são previstos pela Constituição Federal por meio do art. 5º, 

incisos IV, V, IX, XII e XIV, associados também aos arts. 220 e 224. Segundo Silva 

(2009), o direito à comunicação pode ser entendido tanto na esfera pessoal, quanto na 

coletiva, e tem o objetivo de assegurar a liberdade de pensamento e de garantir “o 

interesse sempre crescente da coletividade para que tanto os indivíduos como a 
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comunidade estejam informados para o exercício consciente das liberdades públicas” 

(SILVA, 2009, p. 245).  

 Assim, interpretamos que o YouTube, enquanto suporte tecnológico, e seus usos 

culturais que dão origem a fenômenos, como o surgimento dos chamados youtubers, 

pode ser analisado a partir da perspectiva de um possível exercício do direito à 

comunicação, de forma a verificar se esses usos convertem-se em benefícios à 

sociedade, conforme prevê Braga (2006) ao pensar o Sistema de Resposta Social. A 

adoção de tal perspectiva torna-se uma demanda não apenas dos estudos de 

comunicação digital, mas também aos que dialogam com os campos jurídico e político.  

 

Paulino e Gomes (2012, p. 73) pontuam que o direito à comunicação merece 

ações mais efetivas se pensarmos numa sociedade onde a mídia e as tecnologias 

de informação e comunicação adquirem centralidade na vida das pessoas, o que 

faz com que “a noção de direito à comunicação passa a abranger, a informação e 

as capacidades de colher, receber e comunicar, buscando viabilizar a interação 

entre a coletividade e uma realidade cada vez mais dinâmica e inter-

relacionada”. (NAPOLITANO; VANZINI; ROSICA, 2014, p. 5) 

 

A partir então da definição do YouTube enquanto objeto científico de estudos e 

da identificação das possibilidades de se estabelecer um diálogo entre os estudos acerca 

dos usos feitos da plataforma, como reflexos de uma sociedade midiatizada, e as 

pesquisas relacionadas ao direito à comunicação e seus exercícios, propomos uma 

análise de como o YouTube vem figurando as pesquisas em comunicação nos últimos 

anos, com o objetivo de verificar quais as perspectivas aplicadas ao site e se são 

estabelecidos diálogos entre os usos culturais do site e o direito à comunicação.  

 

O YouTube na Intercom 

 

 Tomamos por base os artigos publicados nos anais dos congressos nacionais da 

Intercom no período de 10 anos, de 2006 a 2016. O objetivo foi o de levantar a 

quantidade de trabalhos dedicados ao YouTube, por meio da identificação do termo nos 

títulos e/ou palavras-chave. Após esse levantamento geral, foram observadas as 

afinidades temáticas nas quais as pesquisas se situam, por meio de sua classificação 

entre as Divisões Temáticas (DTs) e Grupos de Pesquisa (GPs) da Intercom. Para 

compreender também como os estudos voltados ao YouTube evoluíram no período, 

foram também observadas a concentração de trabalhos ao longo dos anos e como sua 

divisão pelas DTs se modificou nesses 10 anos. Ressaltamos que, por priorizarmos os 
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artigos frutos de pesquisas científicas, não foram considerados os trabalhos 

apresentados no Expocom, área dedicada a produções técnicas de estudantes de 

graduação.  

Ao longo então de 10 anos de produção científica vinculada às DTs da Intercom, 

foram identificados 70 trabalhos que contêm o termo “YouTube” em seus títulos e/ou 

palavras-chave. Desse total, 49 foram apresentados nos GPs e antigos Núcleos de 

Pesquisa (NPs), existentes até o Congresso Nacional de 2009; 20 deles foram 

apresentados no Intercom Júnior e um apenas compôs o Altercom, Jornada de 

Inovações Midiáticas e Alternativas Experimentais, evento do Congresso Nacional de 

2008.  

Apesar de ter sido lançado em 2005, é possível observar uma concentração 

maior de pesquisas relacionadas ao YouTube nos dois últimos anos, em 2015 e 2016. 

Enquanto não houve artigos publicados sobre o site logo após seu lançamento, nos anos 

de 2006 e 2007, tendo início apenas em 2008, cerca de 43% de toda a produção 

concentrou-se entre 2015 e 2016. 

 

Quadro 1 - Concentração de artigos relacionados ao YouTube e apresentados no 

Intercom/Nacional entre os anos de 2006-2016 

2006 sem artigos 

2007 sem artigos 

2008 7 

2009 5 

2010 5 

2011 6 

2012 5 

2013 7 

2014 5 

2015 15 

2016 15 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da pesquisa realizada no site da Intercom 
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No que diz respeito ao enquadramento temático dos artigos, há uma incidência 

maior de pesquisas filiadas aos DTs Comunicação Multimídia, com 26 trabalhos; 

Interfaces Comunicacionais. com 19 artigos; e Comunicação Audiovisual, com 19 

pesquisas. 

Quadro - Incidência de artigos por DTs 

Jornalismo 1 

Publicidade e Propaganda 3 

Relações Públicas e Comunicação Organizacional 3 

Comunicação Audiovisual 9 

Comunicação Multimídia 26 

Interfaces Comunicacionais 19 

Comunicação, Espaço e Cidadania 2 

Estudos Interdisciplinares 6 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da pesquisa realizadano site do Intercom 

 

O maior número de pesquisas concentradas nos últimos anos e o próprio 

aumento na variedade de temas relacionados ao YouTube, como será verificado a 

seguir, reflete na prática o pensamento de Barry Wellman (2004) a respeito do 

desenvolvimento das pesquisas voltadas à internet e suas tecnologias. Segundo o autor, 

os estudos em internet passaram por três fases de evolução: um primeiro momento de 

descoberta das novas tecnologias e suas potencialidades, seguido de uma fase de 

estudos documentais, que se ocupam em registrar os usos feitos dos novos meios, para 

enfim chegar em um terceiro momento de estudos analíticos, que relacionam os usos 

tecnológicos com outros saberes e avaliam suas causas e efeitos. 

Aplicando então o pensamento do autor ao que se verifica nos dez anos de 

pesquisas voltadas ao YouTube, percebe-se também que o início discreto da presença 

do site como objeto de estudos, seguido por um aumento expressivo nos últimos anos, 

pode ser também interpretado como uma etapa de descoberta das potencialidades da 

plataforma. Com o passar dos anos e a consolidação do YouTube como ferramenta de 

novas práticas e contextos comunicacionais, é compreensível que o número de 

pesquisas têm aumentado nos últimos anos, se comparado com os primeiros anos de 

plataforma.  
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O incremento dos estudos com perspectivas de outras áreas do conhecimento e a 

tentativa de compreender usos do YouTube relacionado as pesquisas dos últimos anos à 

terceira fase considerada por Wellman (2004) pode ser visto não na maior quantidade de 

DTs e GPs nos quais os artigos se inscrevem. 

Em 2008, primeiro ano com o registro de trabalhos sobre o YouTube, os sete 

artigos identificados foram incluídos nos DTs Comunicação Audiovisual, Interfaces 

Comunicacionais e Comunicação Multimídia, com prevalência dessa última. Já em 

2016, o YouTube compareceu como tema de 15 artigos escritos em sete DTs, com 

relativo equilíbrio entre as divisões: Jornalismo - um artigo; Publicidade e Propaganda - 

dois artigos; Comunicação Audiovisual - um artigo; Comunicação Multimídia - quatro 

artigos; Interfaces Comunicacionais - quatro artigos; Comunicação, Espaço e Cidadania 

- um artigo; Estudos Interdisciplinares - dois artigos.  

Ao longo dos anos, prevalece a concentração das pesquisas associadas às áreas 

de Comunicação Multimídia, Comunicação Audiovisual e Interfaces Comunicacionais. 

Porém, percebe-se que o número de artigos escritos na DT Interfaces Comunicacionais 

vem ganhando maior expressividade, o que nos permite inferir a tendência de as 

pesquisas deixarem, progressivamente, o foco da exploração das características e 

potencialidades tecnológicas do YouTube e passarem a investigar como os usuários do 

site o utilizam e os efeitos sociais e culturais desses usos.  

Considerando a variedade de angulações possíveis dentro dos DTs da Intercom e 

a concentração de artigos sobre o YouTube neles, Interfaces Comunicacionais, 

exemplifica a forma com que essas pesquisas fazem o YouTube dialogar com diversos 

usos e áreas do que áreas do conhecimento.
3
 Dos 19 artigos que se inserem na DT, a 

maior concentração está ligada ao GP Comunicação, Música e Entretenimento, com seis 

artigos, seguido por Comunicação e Educação, com quatro, e por Comunicação e 

Culturas Urbanas, com três. É possível então interpretar que, mesmo havendo este 

espaço de diálogo entre o YouTube e outras áreas do conhecimento, na qual o site se 

configura como meio pelo qual a ação comunicacional dos usuários visa a determinados 

objetivos, a maior parte das pesquisas encara o YouTube ainda enquanto um veículo de 

entretenimento, não considerando o potencial da plataforma de ser um meio para o 

exercício do direito à comunicação e cidadania. Haja vista que a DT que se enquadra 

                                                 
3 A DT Comunicação multimídia foi a que registrou a maior concentração de artigos. Porém, como conta com apenas 

3 GPs - Comunicação e Cultura Digital; Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas; e Games -, com 

abordagens que diferem pouco entre si em sua essência, a variedade de inserções nos GPs desta DT não foi aqui 

considerada.  
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nessa área, “Comunicação, Espaço e Cidadania”, conta apenas com dois artigos 

levantados. 

Assim mesmo, buscamos analisar junto ao corpus levantado se, mesmo inseridos 

em outras DTs, os artigos em questão relaciona de alguma forma o YouTube com o 

exercício do direito à comunicação, de forma a verificar se eles exploram usos do site 

voltados a temas ou públicos que não tenham esse direito exercido. Dessa forma, 

buscou-se nos títulos e palavras-chave termos que relacionam o YouTube a essas 

questões, em especial ao direito à comunicação, tanto no sentido de torná-la acessível, 

quanto de garantir sua produção, à representatividade midiática e à quebra de 

preconceitos. Dos 70 artigos verificados, dez continham os seguintes termos: 

acessibilidade, democratização, homofobia, gênero, periferia, representatividade, 

feminismo, capital social, cidadania, culturas periféricas e homossexualidade. Cinco 

desses artigos estão concentrados na DT Interfaces Comunicacionais, três em 

Comunicação Multimídia e dois são os artigos que compõem a amostra do DT 

Comunicação, Espaço e Cidadania.  

 

Olhares dentro de uma mesma perspectiva 

 

O que é possível observar na análise desses artigos selecionados é o foco dado, 

em uma maior escala, ao consumo de conteúdos feitos e veiculados no YouTube, sem 

um olhar específico para as dinâmicas sociais e culturais que levam a produção de tais 

materiais. O olhar aplicado ao YouTube pelos autores é o de verificar de que forma, a 

partir do consumo desses materiais, a difusão por meio do site pode contribuir com a 

realidade de um determinado grupo. 

Por conta disso, pode-se inferir que o YouTube é mais visto como uma instância 

de veiculação do que como um espaço de produção. É claro que, em essência, o 

YouTube é um espaço de veiculação e de consumo, como avaliam Burgess e Green 

(2009). Porém, como os mesmos ponderam, a base dessa veiculação está na ação 

midiática de seus usuários. Sem ela, a plataforma não tem uma razão de ser. Portanto, 

ao terem como objeto de pesquisa o YouTube, os trabalhos apresentados ao longo dos 

anos no Intercom dão maior destaque para o papel difusor, sem considerar como com o 

mesmo peso a produção que nele ocorre. 

Entre os dez trabalhos destacados que relacionam ao YouTube temas ligados à 

garantia do direito à comunicação, por meio da conscientização para a quebra de 
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preconceitos, percebe-se que as pesquisas identificam no YouTube uma ferramenta de 

representatividade midiática, já que é acessível a todos. Logo em 2008, primeiro ano 

com incidência de pesquisas sobre o site, Coimbra et al (2008) projetam esse potencial 

para o site ao analisarem os usos feitos dele pelos estudantes da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC). 

 

Através do Youtube, os mais diversos grupos sociais passaram a disseminar 

suas idéias, crenças e costumes, construindo assim um hibridismo cultural capaz 

de unificar todos os povos em uma única rede. Logo, a cultura popular ganhou 

um novo agente mediador nos processos comunicacionais, mesmo que somente 

no espaço virtual. É nessa mídia que a maioria da população se afirma e se 

mostra cada vez mais na rede. (COIMBRA et al, 2008, p. 10) 

 

Conforme o site foi se estabelecendo na cena cultural e midiática e seus usos 

foram se consolidando como prática comunicacional, a própria complexidade dos 

estudos que o relacionam ao exercício do direito à comunicação também aumentou, 

constatação essa que vai ao encontro do pensamento de Wellman (2004). O que se 

verifica é que a maior parte deles reconhece o YouTube como espaço de legitimação 

cultural por meio da visibilidade da das expressões artísticas associadas a grupos sociais 

subalternos, principalmente aos estilos musicais. Nesse sentido, destacam-se as 

contribuições de Simone Pereira de Sá e Simone Evangelista Cunha na análise de como 

o YouTube exerce contribuição na legitimação do funk carioca. 

Sá (2012) propõe que o YouTube adquire importância junto às expressões 

culturais periféricas por torná-las independentes das mídias tradicionais. Assim, 

contribui dando visibilidade à cultura jovem que é difundida pela rede. 

 

Assim, podemos afirmar que a partir das articulações entre celulares e Youtube 

criou-se uma rede sócio-técnica que reconfigurou o espaço cotidiano dos 

territórios do funk, transformando-os em territórios informacionais; e deu 

visibilidade às práticas culturais de atores - adolescentes oriundos da cena funk 

que dançam ao som de uma bela coreografia criada espontaneamente – 

contribuindo para seu protagonismo no cenário cultural contemporâneo. (SÁ, 

2012, p. 13) 

 

Cunha (2012) reforça essa perspectiva a respeito do YouTube reconhecendo nele 

um potencial tanto de integração, quanto de separação social, ao comparar a visibilidade 

midiática conquistada através da rede pelo grupo de funk “Gaiola das Popozudas” com 

a paródia ao mesmo “Gaiola das Cabeçudas”, produzida por comediantes. 
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O YouTube, neste sentido, torna-se um local para o surgimento do paradoxo da 

fronteira de Certeau (1982): um espaço que possibilita a separação e o encontro 

entre os sujeitos. As referências a diversos elementos que remetem ao funk 

carioca possibilitam esse encontro com o outro, mostram que existe pontos de 

identificação. No entanto, a menção aos intelectuais volta a estabelecer um 

espaço de separação, no qual a identidade dos protagonistas enquanto 

representantes de uma classe artística intelectualizada torna-se dominante. 

(CUNHA, 2012, p. 11-12) 

 

Ainda sobre o papel do YouTube junto às culturas periféricas, Lylian Rodrigues 

(2014) vai além e dá início a uma discussão a respeito dos efeitos sociais dos usos da 

plataforma ao analisar como alguns conteúdos produzidos por grupos de periferias são 

recebidos com preconceito na rede. 

 

A disseminação de dispositivos de tecnologia móvel e conectada interfere nos 

modos de aparição de excluídos ou marginalizados da periferia (favelas, 

invasões, morros). A exibição dos espaços, da imaginação, das expressividades 

e a ampla circulação desenvolvem alguma subjetivação política? Anuncia-se um 

conflito entre mundos? Que sujeitos políticos emergem? Como a linguagem e a 

tecnologia podem ser elementos de continuidades, mas também 

descontinuidades nos processos de transmissão das práticas sociais, no tempo? 

(RODRIGUES, 2014, p. 14) 

 

Outro tema ao qual o YouTube é relacionado nas pesquisas é a homofobia e a 

visibilidade midiática dos grupos LGBT. Nesse sentido, Elias Santos Serejo e Danila  

Cal (2016) partem da análise de comentários feitos por usuários a uma campanha 

publicitária sobre a definição de família para refletirem sobre as formas com que o 

YouTube mostra-se como uma extensão da esfera pública, ao mesmo tempo em que 

pode influenciá-la, considerando que os comentários verificados por eles refletem o que 

a sociedade pensa sobre o tema. 

 

Analisar a mobilização no Youtube pode nos ajudar a compreender as dinâmicas 

sociais contemporâneas, já que perpassa por protestos e ativismos políticos, 

assim como discussões ordinárias. Diante disso, faz-se necessário compreender 

como, e se, a plataforma contribui para levar questões à “esfera de visibilidade 

pública, o modo como altera tradicionais demarcações entre o público e o 

privado e, ainda, sua capacidade de alimentar discussões e conversações 

públicas” (OLIVEIRA; SARMENTO; MENDONÇA, 2014, p. 55). (SEREJO; 

CAL, 2016, p. 5-6) 

 

A partir da identificação do YouTube como extensão da esfera pública, os 

autores refletem como a conversação que se estabelece no site pode ser transposta para a 

própria esfera pública, para o bem e para o mal. 
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Por fim, uma contribuição que se mostra relevante dentro dessa perspectiva de 

pesquisas é a de Maria das Graças Coelho Souza e Lídia Raquel Maia (2013), ao 

analisarem a construção de sentido das manifestações de 2013 por meio do YouTube. 

As autoras tomam por base a atuação de dois youtubers, primeira pesquisa que 

reconhece e define este papel comunicacional dentre os outros 70 artigos destacados 

sobre o site. 

Apesar de considerarem os youtubers analisados - PC Siqueira e Felipe Neto - 

como perpetuadores da autoridade de fala das mídias de massa, as autoras reconhecem 

neles o importante papel de colocar em discussão a circulação de temas trabalhados pela 

grande mídia. Tal função dialoga com o conceito de Braga (2006) de Sistema de 

Resposta Social, que em certos casos pode contribuir positivamente para a 

ressignificação de temas relevantes à sociedade, o que pode ser convertido a seu 

benefício próprio. 

 

Outras observações pertinentes 

 

 Para além da perspectiva do YouTube enquanto local de produção e de consumo 

cultural que podem ser interpretados como exercícios do direito à comunicação, 

cumpre-nos observar dois aspectos que se mostram também relevantes ao caracterizar 

as pesquisas sobre o site realizadas nesses dez anos de análise: a associação do 

YouTube ao entretenimento e o reconhecimento da figura do youtuber enquanto 

produtor cultural.  

 No que diz respeito ao olhar dado ao site enquanto um veículo de 

entretenimento, é evidente a grande presença de artigos que analisam a veiculação e o 

consumo de vídeos musicais, videoclipes e a própria trajetória de legitimação cultural 

de músicos e bandas por meio do YouTube. Do total de artigos, 11 associam o site à 

conteúdos musicais, sob várias perspectivas, desde reflexões sobre composição 

imagética de videoclipes até a forma com que a recepção de comentários sobre algumas 

bandas reforçam estereótipos e preconceitos.  

Também é possível analisar um movimento pendular no foco de atenção à fonte 

produtora dos conteúdos veiculados no YouTube, perspectiva que se associa à própria 

evolução dos usos do site. Nos primeiros anos de pesquisa, havia um olhar centrado no 

compartilhamento de vídeos de caráter pessoal e experimental/amador, que 

questionavam os limites da superexposição nas redes e as potencialidades disso. Já nos 
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idos de 2010 até 2014, há uma concentração maior de pesquisas que olham para o 

consumo de produtos típicos das mídias tradicionais no YouTube. Inclusive, é neste 

período em que se concentra a maior parte dos artigos que associam o site ao universo 

musical e ao entretenimento.  

Já nos últimos dois anos - 2015 e 2016 -, destaca-se o retorno da ênfase dada à 

produção pessoal veiculada no YouTube, porém agora como papel comunicacional 

definido: a figura do youtuber. Dos 30 artigos publicados nesses dois anos sobre o 

YouTube, 11 propõem reflexões a respeito das produções de youtubers, considerando 

também o termos “vlogueiro” e “vlog” como sinônimos de youtuber e seu respectivo 

canal no site.    

O crescimento da menção aos youtubers e suas produções nas pesquisas sobre o 

YouTube nas pesquisas pode ser interpretado como um indicativo da evolução do site 

enquanto veículo da cultura midiática e do cenário de midiatização da sociedade 

(BRAGA, 2006). Porém, se a presença do youtuber cresceu entre as pesquisas 

realizadas, a preocupação em definir seu papel comunicacional não acompanhou essa 

ascensão. Dos 11 artigos dedicados a eles e suas produções, apenas três tentam esboçar 

uma definição de como eles se caracterizam dentro do universo digital e cultural.  

O que é comum a todas as pesquisas é a associação do youtuber à figura do 

blogueiro, que cria seu diário virtual no formato de vídeo - pensamento que dá origem 

ao termo “vlog”. No entanto, as definições de youtuber propostas acrescentam a eles 

duas novas características, que são a profissionalização da atividade e o poder de 

engajamento das audiências.  

Em duas pesquisas de 2016 essas perspectivas são aplicadas. Rafaela 

Bernardazzi (2016) ressalta que a profissionalização do youtuber coloca à prática a 

possibilidade de retorno financeiro.  

 

Ainda não existe uma definição específica para conceituar o YouTuber. São 

chamadas de YouTubers pessoas que possuem canais no site YouTube, que 

postam produtos audiovisuais e que, a partir disso, podem acabar tendo retorno 

financeiro e transformando essa atividade em carreira profissional. Ou seja, esse 

termo foi designado a partir da prática, de um fenômeno que surgiu de forma 

espontânea e se transformou em uma nova possibilidade no mercado 

audiovisual e online. (BERNARDAZZI, 2016, p. 2) 

 

 Já Eduardo Moreira de Souza (2016) reconhece neles o poder de engajamento de 

seu público, o que alimenta o ecossistema cultural estabelecido por meio do YouTube.  
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[...] seja os usuários comuns, por meio de comentários nessas publicações ou 

utilizando o recurso de vídeos resposta, como também aqueles que já atingiram 

certa fama alçada pela plataforma e são usuários engajados na produção de 

conteúdo, os chamados YouTubers, que convidam seus pares a produzirem 

vídeos em conjunto e, dessa forma, estabelecem uma troca de experiências no 

momento da fala que resulta na construção de uma nova narrativa. (SOUZA, 

2016, p. 2) 

 

 Ainda que exista o pensamento de definir o papel do youtuber, as pesquisas 

observadas não se dedicam a relacioná-lo aos paradigmas clássicos das funções 

comunicacionais e como o youtuber, enquanto usuário e produtor dentro do site, e sua 

relação com a audiência, também usuária e produtora em potencial, modificam e põem 

em evidência novas relações culturais que também merecem reflexão e sistematização 

teórica.  

 

Considerações finais 

 

 Mediante a análise realizada, foi possível verificar que, desde o seu 

desenvolvimento enquanto plataforma digital de comunicação, o YouTube se mostra 

como um objeto científico adaptável às várias possibilidades de inferências teóricas que 

podem ser feitas a seu respeito, tanto no sentido de investigar suas potencialidades 

técnicas, o que se verificou nos primeiros anos em que ele aparece nas pesquisas do 

Intercom, quanto no estudo de seus diferentes tipos de usos e consumos culturais, 

perspectiva presente nas pesquisas mais recentes.  

 Em linhas gerais, o foco das pesquisas ao longo do tempo acompanha a própria 

evolução do YouTube e de seus usos. Se no início a visão aplicada ao site era mais 

restrita e tecnicista, nos últimos anos a pluralidade de fundamentos teóricos empregados 

nos estudos reflete a expansão cultural da plataforma, sua presença e impacto na cultura 

midiática contemporânea.  

 A respeito das perspectivas teóricas aplicadas ao site, verifica-se uma ênfase 

dada ao consumo de conteúdos no YouTube e os possíveis efeitos sociais e culturais 

desse consumo. Mesmo a partir de 2015, ano em que as pesquisas começam a olhar para 

a produção cultural dos youtubers, o foco maior das análises está nos significados dos 

conteúdos por eles produzidos e no consumo desses conteúdos, sem um grande destaque 

para a instância de produção e para os fatores que passam por essa fase do processo 

comunicacional que se estabelece no YouTube.  
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Mais especificamente no que diz respeito aos possíveis diálogos entre questões 

relativas ao direito à comunicação e o YouTube, os artigos enfatizam a ideia de que o 

site constitui-se como uma extensão da esfera pública. Seguindo essa visão, o que 

ocorre na instância digital do site é uma reprodução do que ocorre em sociedade. As 

produções analisadas pelas pesquisas centram-se, em sua maioria, na capacidade do 

YouTube de legitimar e desmistificar culturas periféricas ou temas ligados a visões 

preconceituosas, sobretudo na esfera do entretenimento. Porém, são estudos ainda 

centrados nos processos de produção e recepção, que não consideram ou evidenciam o 

potencial de um consumo estabeleça a instância de circulação, como prevê Braga (2006) 

em sua formulação do Sistema de Resposta Social. Mesmo ao considerar o poder 

legitimador do YouTube, os artigos centram-se na dualidade entre produção e recepção.  

Assim sendo, percebe-se que o YouTube tem uma grande capacidade midiática, 

sendo uma plataforma que contempla diferentes possibilidades de produção cultural, 

consumo e, considerando-o como veículo que expõe as potencialidades de um cenário 

de midiatização, abrange também as possibilidades de circulação e resposta social de 

conteúdos. Promover então um diálogo entre os estudos voltados à midiatização e os 

que se dedicam ao direito à comunicação, tendo como foco o YouTube, mostra-se uma 

demanda não apenas do cenário atual de pesquisas que envolvem o site e a comunicação 

digital, mas também dos estudos que tenham por objetivo descobrir novas formas de se 

promover não apenas um maior acesso à informação, mas também uma maior 

integração social em torno da produção mais democrática de informação.  
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