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RESUMO

Introdução: Às plataformas digitais são, na contemporaneidade,

importantes instrumentos que atuam na disseminação de informações no

meio virtual. Por conseguinte, é imprescindível o entendimento das relações

estabelecidas nas mídias digitais entre as juventudes atuais e os

influenciadores digitais, a fim de compreender a organização das atividades

cotidianas e o impacto nos valores econômicos, culturais e sociais que se

atribuem por estas redes. Metodologia: Trata-se de estudo netnográfico,

que buscou visualizar e analisar os conteúdos produzidos pelo influenciador

digital, Whindersson Nunes, categorizando e problematizando discussões a

partir das temáticas levantadas, com o objetivo geral de analisar e discutir o

uso das “redes sociais digitais” como ferramenta para expressão dos modos

de vida das juventudes, através da discussão sobre as personalidades da

Internet. Resultados/Discussão: A netnografia demonstrou sob diferentes

aspectos a incorporação das tecnologias digitais dentro dos contextos de

vida juvenis, imprimindo suas diferentes culturas e significados. Os

resultados apresentaram e demonstraram uma efetiva vinculação dos

influenciadores digitais com os modos de vida juvenis, a partir de um

alinhamento com o mercado na produção de uma cultura de consumo, com

conteúdos de pouca criticidade e de viés conservador, trazendo repertório de

discussão interessante para a terapia ocupacional social e sua atuação com

as juventudes pobres, uma vez que o conteúdo disseminado nas

plataformas tem como objetivo esse grupo social. Conclusão: O trabalho

destacou, que a Internet, além de um recurso tecnológico, trata-se de um

fenômeno social de escala global ou um marco determinante para novas

gerações de jovens, um espaço do qual se estabelecem diferentes formatos

de convívio social e são expressos diferentes modos de vida. Deve-se

buscar lançar mão de um uso mais consciente, político e democrático de

seus aparatos, em detrimento da superficialidade, da banalidade e do

consumo simbólico instaurado no acesso das camadas mais populares de

jovens.

PALAVRAS-CHAVE
Influenciadores digitais. Juventudes. Modos de vida. Redes sociais.
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ABSTRACT
Introduction: Digital platforms are, today, important instruments that act in the

dissemination of information in the virtual environment. Therefore, it is essential to

understand the relationships established in digital media between today's youth and

digital influencers, in order to understand the organization of daily activities and the

impact on the economic, cultural and social values   that are attributed by these

networks. Methodology: This is a netnographic study, which sought to visualize and

analyze the content produced by the digital influencer, Whindersson Nunes,

categorizing and problematizing discussions based on the themes raised, with the

general objective of analyzing and discussing the use of "digital social networks" as

a tool for the expression of youths' ways of life, through the discussion of Internet

personalities.Results/Discussion: Netnography demonstrated under different

aspects the incorporation of digital technologies within the context of youth life,

imprinting their different cultures and meanings. The results presented and

demonstrated an effective link between digital influencers and youth lifestyles, based

on an alignment with the market in the production of a consumer culture, with

content that is not critical and conservative, bringing an interesting discussion

repertoire for social occupational therapy and its work with poor youths, since the

content disseminated on the platforms is aimed at this social group. Conclusion:
The work highlighted that the Internet, in addition to being a technological resource,

is a social phenomenon on a global scale or a determining milestone for new

generations of young people, a space from which different formats of social

interaction are established and different expressions are expressed. lifestyle. We

must seek to use a more conscious, political and democratic use of their apparatus,

to the detriment of superficiality, banality and symbolic consumption established in

the access of the most popular layers of young people.

KEY WORDS: Digital influencers. Youths. Lifestyle. Social networks.
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1 APRESENTAÇÃO

Neste estudo, foram utilizados dados obtidos da pesquisa de doutorado

“Entre redes: juventudes, modos de vida e terapia ocupacional”, desenvolvida pelo

pesquisador e professor orientador, Rafael Garcia Barreiro da Universidade

Brasília-UnB e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

que teve como tema: Entre redes e modos de vida: Conhecendo os Influenciadores

digitais no Youtube, sob orientação do Prof. Dr. Rafael Garcia Barreiro.

O trabalho possui uma redação formatada em arquivo científico a ser

publicado em periódico da área. Para esse trabalho, utilizou como referência as

diretrizes1 para autores estabelecidos no Cadernos Brasileiros de Terapia

Ocupacional/Brazilian Journal of Occupational Therapy, da qual projeta-se a

publicação posteriormente.

2 INTRODUÇÃO

A Internet tem se apresentado, dentro do mundo contemporâneo, como um

produto econômico da nossa sociedade, capaz não só de veicular informações a

uma velocidade muito mais rápida do que outros veículos midiáticos, mas também

de obter importantes reflexões sobre as juventudes contemporâneas. Dessa forma,

surge a necessidade de entender a correlação entre as mídias, a veiculação de

informação por meio dos influenciadores digitais e o cotidiano das juventudes

contemporâneas no que tange seus hábitos e estilos de vida.

Bourdieu (2006) conceitua os estilos de vida como o conjunto de preferências

relativos a estrutura social, definindo consumos culturais, tais como alimentação,

estética, artes, política, linguagem, entre outros, que, a depender do capital cultural,

retraduz as necessidades e facilidades características de determinada classe social

e condições de existência relativamente homogêneas.

Em um primeiro momento, esse debate pode parecer distante das discussões

e práticas da terapia ocupacional. Porém, ao buscar entender a relação das mídias

1 Diretrizes disponiveis em:
www.cadernosdeto.ufscar.br/index.php/cadernos/about/submissions#authorGuidelin, Acesso em 11
de maio de 2021
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digitais com os hábitos e estilos de vida dos jovens, como foi o objeto de estudo

deste trabalho, pode-se refletir na condição da qual as Tecnologias da Informação e

Comunicação (TICs)2 absorveram atividades e processos antes realizados de forma

analógica por gerações passadas, refletindo-se em novos estilos de vida. Essa

discussão coaduna com as discussões trazidas pelos pressupostos teóricos da

terapia ocupacional social, que traz um olhar específico para as juventudes,

possibilitando visualizar as potencialidades do sujeito através de suas atividades

cotidianas (BARROS; GHIRARD; LOPES, 2002), tornando-se imprescindível

buscar entender o impacto da internet nas juventudes contemporâneas somado aos

conceitos de modos de vida.

Ao trazer suas contribuições quanto às influências significativas sobre o

fenômeno da cultura urbana e cultura rural, Wirth (1979), no início do século XX,

conceituou o termo “modos de vida” frente às abordagens que buscavam discutir a

sociologia urbana. Em decorrência da condição urbana que implicava na formação

das sociedades, os “modos de vida”, por volta da década de 1980, se limitava a um

conceito voltado ao determinismo econômico e, posteriormente, foi ampliado para

abranger as práticas e representações dos indivíduos e grupos sociais

(RODRIGUES, 2010).

Segundo Barros (2004), a terapia ocupacional social, determina o conceito

chave para “modos de vida” como a ordem simbólica que compõe o contexto social

e cultural do sujeito, formada por suas atividades cotidianas e ocupações. Dessa

forma, os modos de vida podem ser compreendidos, na terapia ocupacional, ao

passo que leva em conta a centralidade da ação do sujeito em suas atividades

humanas e em seu cotidiano. A ênfase deste trabalho junto ao debate já

estabelecido sobre juventudes pela terapia ocupacional social, pretende por luz a

um aspecto ainda pouco discutido dentro do referencial teórico, que é a

sociabilidade frente às tecnologias digitais, cada vez mais presentes no contexto

das juventudes urbanas.

2.1 DAS REDES AS PLATAFORMAS DIGITAIS (APORTES TEÓRICOS SOBRE A
INTERNET NO ENTENDIMENTO DO TRABALHO)

2 Termo oriundo do inglês information and communication technologies (ICT´s).
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Fuchs (2008) afirma, pelo referencial materialista-histórico, que as

tecnologias digitais devem ser compreendidas dentro da perspectiva humana e

social, identificando os hábitos e os modos de vida da sociedade como fatores

determinantes para o seu entendimento usual. Neste trabalho, a Internet é

entendida como uma “estrutura tecnológica global descentralizada, constituída por

redes de computadores em rede, que armazenam conhecimentos humano

objetivado” (FUCHS, 2008, p.96) e, portanto, leva em conta que a estrutura

tecnológica possibilita a atividade humana, de comunicação e cooperação entre

seres humanos. Assim, a Internet é vista como um sistema sócio-técnico, ou seja,

tem seu funcionamento por meio de ações humanas que criam um conhecimento

humano objetificado .

Pode-se afirmar que a revolução comunicativa instaurada pela tecnologia

digital, ainda em curso na contemporaneidade, destaca uma heterogeneidade na

interação dessas tecnologias, assim como uma transformação no modo como as

relações estão sendo estabelecidas. Segundo Santana et al (2009, p 339), a

propagação da Internet, especialmente com o advento da Web 2.0, ou seja,

sistemas que permitem a interação entre pessoas, o compartilhamento de

informações e a formação de grupos, estabelecem as chamadas “redes sociais

online”. Por conseguinte, o surgimento das mídias digitais, assim como a facilidade

no acesso à Internet, modificou a comunicação no âmbito organizacional e

favoreceu a criação de novas possibilidades na construção da identidade nesses

espaços comunicativos (DI FELICE, 2008).

É por estas abordagens teóricas que cabe refletir sobre as interações nas

redes sociais digitais, algo que está ligado às relações sociais, uma vez que as

tecnologias são parte eminentes da sociedade (FUCHS, 2008). Se projetarmos a

discussão das mídias digitais para as gerações contemporâneas de jovens,

visualizamos um espaço que não reflete simplesmente a representatividade desse

grupo, mas também expõem diversas personalidades que buscam por meio delas

interagir com um público, através da produção de conteúdos diversos. Os digital

influencers, ou influenciadores digitais, é um termo utilizado pela área de

comunicação para intitular pessoas que possuem alguma mídia digital independente

com influência sobre determinado grupo social (WOODS, 2005).
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2.2  JUVENTUDES E MÍDIAS DIGITAIS

Historicamente, a criação social do conceito “juventude” se remete a uma

“invenção” pós-guerras (I e II guerra mundial)3, a partir de uma nova ordem

geopolítica, que impôs padrões para os estilos de vida e os valores atribuídos aos

bens de consumo (CRUZ, 2000).

Bourdieu (1983) aborda conceitualmente as juventudes como um grupo

constituído de interesses comuns, que os relacionam a partir de uma idade definida

biologicamente, porém indaga a necessidade de “pelo menos analisar as diferenças

entre as juventudes (...) comparando sistematicamente a condição de vida, de

mercado de trabalho, o orçamento de tempo, etc.” (p. 2). Evidencia-se aqui que não

existe um conceito único e normalizador, uma vez que cada conceituação provém

de diferentes perspectivas teóricas e abordagens práticas acerca de quem é o

jovem (LÉON, 2004).

A partir da perspectiva geracional, estruturam-se configurações econômicas,

sociais, culturais e políticas, que permitem estabelecer e propiciar novas

experiências e subjetividades entre as camadas mais jovens das população,

legitimando a hipótese de que as condições materiais da existência dos jovens não

são apenas de cunho transicional, resultantes da condição juvenil, mas podem

possuir a capacidade de serem incorporadas ao longo da vida (FERREIRA, 2017).

Portanto, é possível compreender que, as tecnologias digitais, tornam-se um

ponto importante dentro dos processos contemporâneos de estilização da vida, pois,

a juventude atual cresce num contexto mais conectado, com fronteiras mais fluidas

estabelecidas no desenvolvimento da Internet e os avanços tecnológicos,

familiarizando-se com mais facilidade a esses artefatos, oferecendo recursos sociais

e culturais aos indivíduos para a produção de novas formas de subjetivação

(TOMAZ, 2013).

O uso das novas tecnologias da informação e comunicação levanta a

hipótese de atuarem como um marcador geracional, o que não significa romper com

os componentes geracionais anteriores, mas sim caracterizar a atual geração pela

marca da intensificação e aceleração de processos econômicos, sociais e

simbólicos, em um contexto macroestrutural diferente dos ocorridos anteriormente.

3 A geração denominada de Babybommer nascidos entre 1940-1960, inaugura essa perspectiva
(ROBERTS, 2012).



11

Entender as mídias digitais como parte estruturante do processo geracional

torna a compreensão acerca do futuro das gerações cada vez mais pertinente, uma

vez que se incorporam, principalmente por uma visão mercadológica e de

globalização mundial, o avanço exponencial dos modelos tecnológicos. Isso não

supõe dizer que tais mudanças devem uniformizar sujeitos pertencentes ao mesmo

contexto temporal não considerando suas pluralidades, principalmente aquelas

relacionadas às diferenças do ponto de vista social, como, por exemplo, classe

social, escolaridade, gênero, entre outras. Ferreira (2017), centra-se na expressão

do processo de transição geracional, em que Millenials foram os primeiros jovens a

lidarem diretamente com a realidade de austeridade, propiciada pela ordem

econômica do capitalismo neoliberal, transformando as expectativas e aspirações

acerca do trabalho e do futuro profissional, frente a uma estrutura fragilizada de

direitos sociais e oportunidades escassas.

Nesse contexto, os marcadores sociais que diferenciam os jovens desta

mesma geração contemporânea, carregam as contradições e ambivalências do

mundo globalizado e com larga expansão da Internet, pois tais processos

desenvolvem-se no cerne das sociedades capitalistas. Vale a pena citar que embora

o acesso às plataformas digitais esteja se expandindo em larga escala, é imperativo

assinalar que nem todos os jovens no Brasil atualmente acessam a Internet, ou se

acessam, possuem uma conectividade precarizada.

Bourdieu (1983), ao discutir a formatação das juventudes na sociedade

capitalista, promove a reflexão de que, para além das diferenças de classe, existem

interesses geracionais coletivos, que estão na aquisição de novas experiências não

promovidas em gerações precedentes. A Internet e as mídias digitais são uma

realidade não apenas para as juventudes, mas para uma grande parte da população

atual, ou seja, partilham das relações com as tecnologias da informação em suas

atividades cotidianas. Dessa forma, é importante a compreensão de que as classes

sociais não existem inertes, mas sim na relação com outras classes (PAIS, 1990).

Na configuração atual das mídias digitais, em virtude da propagação da

Internet, os denominados “digital influencer” ou influenciadores digitais, isto é,

indivíduos que possuem capacidade de mobilizar determinado grupo social,

especialmente o universo juvenil contemporâneo, através de alguma mídia digital

independente, como o Youtube, buscam promover consideráveis debates acerca

dos modos de vida (WOODS, 2005).
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Portanto, o presente trabalho, teve como objetivo, entender o impacto da

Internet nos modos de vida juvenis a partir da discussão dos influenciadores digitais.

Com base no acompanhamento etnográfico dos jovens que fazem uso das “redes

sociais online”, buscou-se entender como os influenciadores fazem parte do

cotidiano das juventudes contemporâneas e como desempenham significativa

influência em seus estilos de vida, processos sociais, comportamentos e cultura. Em

vista disso, dentro desta temática, a pesquisa se apropriou dos conceitos que diz

respeito a Internet e as tecnologias digitais a fim de compreender a capacidade das

“redes sociais online” na eficácia de moldar os modos de vida das juventudes

contemporâneas, compreendendo os novos códigos sociais que têm moldado esta

nova geração.

3 METODOLOGIA

Para projetar uma análise a fim de entender o conteúdo produzido e

estabelecer correlações acerca dos “modos de vida” das juventudes

contemporâneas, a pesquisa supõe significados que podem ser analisados desde o

entendimento da Internet como um objeto de estudo ou como facilitador para o

entendimento de diversos conteúdos (JONES, 1999). Serão apresentados dados

parciais neste trabalho, obtidos na pesquisa de doutorado “Entre redes: juventudes,

modos de vida e terapia ocupacional”. Na metodologia da referida pesquisa, foram

realizadas oficinas de atividade com jovens em diferentes espaços (escola, centros

culturais e projetos sociais), a partir da temática das “redes sociais digitais”, com o

objetivo de conhecer melhor os influenciadores digitais que estes acompanhavam.

A partir dessas oficinas foram elencados 34 influenciadores, que ao realizar

uma seleção pelo número de vezes que cada influenciador foi mencionado pelos

jovens, criou-se um ranking que pudesse classificar a relevância dessas

personalidades, frente aos participantes (83 jovens em 8 oficinas realizadas). Dessa

lista, escolheu-se 5 influenciadores4, para estudar minuciosamente a relação entre a

Internet e o que de fato pode ser um fator influenciador, ou não, para a vida dos

jovens que os seguem. As cinco personalidades em questão possuem, como

4 Whindersson Nunes, Julio Cocielo, Dani Russo, Felipe Neto e Niina Secrets
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principal forma de comunicação com seus seguidores, os vídeos publicados na

plataforma You Tube. Foi trazido para essa discussão o mais citado: Whindersson

Nunes.

Whindersson, tem como principal espaço de divulgação do seu conteúdo, a

plataforma digital Youtube. Segundo informações do website do YouTube

(Disponível em <https://www.youtube.com/static?template=terms&gl=PT>, Acesso

em 17 de março de 2021), a plataforma foi criada em 2005 nos Estados Unidos da

América (EUA), tendo por objetivo, a distribuição digital de vídeos por

aproximadamente um bilhão de usuários, tendo como proprietária da plataforma

desde 2006 a Google Inc., empresa multinacional americana de serviços online e

softwares. O YouTube funciona, pela lógica das redes virtuais, por meio da inscrição

das pessoas na plataforma e, assim, a pessoa obtém um canal para difusão de seus

vídeos. Na maioria dos casos, os influenciadores digitais realizam a postagem de

seus vídeos de forma periódica, lançando pelo menos um vídeo por semana.

Nesses vídeos, os usuários podem acenar se gostaram ou não e deixar comentários

sobre os mesmos.

Desse modo, foi estabelecido, como marco temporal, a data de início da

primeira publicação desta personalidade nas plataformas ao dia 31 de dezembro de

2017, a fim de elencar, dentro deste interstício, os vídeos mais vistos e seus

comentários. A proposta foi identificar a temática do conteúdo produzido e o

feedback que estes possuem via os comentários daqueles que seguem essa

personalidade, propondo uma análise temática do conteúdo exposto. Para isso foi

elaborado um roteiro para análise, mesclando aspectos qualitativos dos discursos

apresentados nos vídeos e dos comentários mais relevantes e quantitativos sobre

os números de visualizações, comentários, etc.

Para uma análise qualitativa do conteúdo produzido pelo influenciador

escolhido, buscou-se elementos de base etnográfica, projetando-se a realização de

uma netnografia, conceito que busca prescrever a riqueza do detalhamento

etnográfico de seus atores por meio eletrônico, realizando uma imersão dentro do

contexto destes jovens a partir de suas redes sociais digitais (AMARAL ET AL.,

2008).

A netnografia transpõe as técnicas da etnografia, que munem o pesquisador

para o trabalho de observação a partir da inserção no universo de sua pesquisa,

dentro do ciberespaço, ou seja, a observação é realizada a partir dos ambientes
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virtuais (AMARAL et al. 2008; KOZINETS, 2014). Kozinets (2014, p.63), atribui a

uma pesquisa netnográfica as seguintes etapas: 1. Definição das questões de

pesquisa, websites sociais ou tópicos a investigar; 2. Identificação e seleção da

comunidade; 3. Observação participante da comunidade (envolvimento e imersão) e

coleta de dados (garantir procedimentos éticos); 4. Análise de dados e interpretação

iterativa dos resultados; 5. Redação, apresentação e relato dos resultados de

pesquisa e/ou suas implicações teóricas e/ou práticas. Dentro dessa lógica, a

presente pesquisa, utilizou de recursos qualitativos para mensurar o impacto destas

publicações nas redes desta personalidade.

Com o foco da pesquisa sobre a questão dos modos de vida expostos a partir

dos influenciadores digitais, buscou-se visualizar o conteúdo produzido pelo

influenciador categorizando e problematizando discussões a partir das temáticas

levantadas. Portanto, a metodologia atribuída à pesquisa se harmoniza com o

objetivo geral de analisar e discutir o uso das “redes sociais digitais” como

ferramenta para expressão dos modos de vida das juventudes, através da

discussão sobre as personalidades da Internet.

4 RESULTADOS/ DISCUSSÃO

As netnografias ocorreram no período de setembro de 2017 a setembro de

2018 compreendendo a análise de cinco vídeos entre os mais populares

compartilhados nos canais do Youtube, para descrever e discutir as temáticas

contidas nos vídeos com o objetivo de identificar a relação dos conteúdos

analisados com as culturas juvenis, compreendendo sua influência sobre os modos

de vida dos jovens. Nas análises feitas dos vídeos, por meio da netnografia,

pôde-se observar que os influenciadores digitais repetem um certo modus

operandis, em que, apesar de mudarem os assuntos expostos nos vídeos,

reproduzem um estilo na comunicação de mensagens, refletindo a formatação de

um determinado perfil, ou uma profissionalização deste tipo de personalidade

(BARREIRO, 2019). Diante disto, são apresentados, juntamente com o perfil do

influenciador Whindersson Nunes, a análise e discussão dos dois vídeos mais vistos

como exemplos, a fim de ilustrar de forma mais consistente os resultados obtidos e

a existência de alguns modelos nos formatos daqueles vídeos, convencionados
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para o mercado digital.

O Lampião do Youtube-Whindersson Nunes

Whindersson Nunes Batista, natural de Palmeira do Piauí, no estado do

Piauí, situado no nordeste brasileiro, nasceu em 1995 (26 anos) e se intitula na

descrição de seu canal no YouTube como o “Lampião do YouTube”. Foi casado por

dois anos com a cantora Luisa Sonza, que também se popularizou na plataforma

digital, onde publicava vídeos com versões covers de músicas popularmente

conhecidas5. Em novembro de 2020, assumiu um relacionamento com a estudante

de engenharia Maria Lina Deggan que espera o primeiro filho do influenciador.

Iniciou seu canal aos 15 anos, em janeiro de 2013, produzindo conteúdo com

uma produção caseira, sem recursos de edição, iluminação e som, assim como

diversos jovens que buscam notoriedade e fama pelas mídias digitais (PINHEIRO;

POSTINGUEL, 2018). Atualmente, conta com mais de 3 bilhões de visualizações

em seus vídeos na plataforma e mais de 42 milhões de inscritos no seu canal. A

título de exemplo, os vídeos analisados na referida pesquisa, possuíam, no dia 15

de outubro de 2018, fase inicial da coleta de dados, mais de 17 milhões de

visualizações o vídeo “mãe de rico e mãe de pobre” e mais de 40 mil comentários,

enquanto que o vídeo “O dia em que fui para Jamaica”, possuía mais de 13 milhões

de visualizações e mais de 51 mil comentários. Atualmente, o primeiro vídeo citado

conta com mais de 25 milhões de visualizações e 46 mil comentários e o segundo

vídeo citado conta com mais de 18 milhões de visualizações e mais de 53 mil

comentários respectivamente. Os vídeos do influenciador digital geralmente

abordam temáticas de humor, paródias, vlogs6 e músicas autorais.

Seus vídeos em grande maioria não possuem um aparato cênico, nem

figurinos, são geralmente gravados em um dormitório bagunçado ou em quartos de

hotéis, onde se veste geralmente apenas com uma bermuda, possuindo uma

simplicidade na edição (Figura 1). São geralmente iniciados com uma “dança”

6 Vlog é uma abreviação para videolog, estruturada sobre o conceito de um monólogo feito
diretamente para a câmera. Este formato é predominantemente usado por influenciadores digitais em
plataformas como o Youtube, por exemplo (BURGUESS; GREEN, 2009).

5 Informações disponíveis em: de https://www.whindersson.com.br/index.php, Acesso em 4 de junho
de 2019
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fragmentada em diferentes takes (tomadas de vídeos), seguido pelo bordão7: “E aí

galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês?”. Tais características

resultam no engajamento de parte dos seus espectadores, como demonstrado nos

comentários  dos usuários da plataforma, ilustrados na Figura 2.

Figura 1. Imagens dos vídeos de Whindersson Nunes: “Mãe de rico e mãe de pobre” (esquerda) e “O
dia em que fui para Jamaica” (direita)

Figura 2. Exemplo de comentários nos vídeos de Whindersson Nunes (1)

7 Bordões ou Chavões são frases marcadas por serem repetidas várias vezes em diversas situações
cotidianas (MARTINS, 2009).
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Conforme já descrito, o youtuber8 é apontado por diversas pesquisas9 como o

principal influenciador digital do Brasil. Para além dos vídeos publicados na

plataforma, o youtuber já estreou três espetáculos de stand up comedy, sendo que

um se encontra disponível no catálogo da plataforma de streaming Netflix10. Em

2019, Whindersson estreou no programa de televisão “Os Roni”, exibido pelo canal

por assinatura Multishow. O que demonstra que o influenciador ganhou notoriedade

na plataforma e, por meio deste canal, se profissionalizou como humorista,

inserindo-se em outros espaços midiáticos mais convencionais, como teatro e

televisão.

Em abril de 2019, Whindersson Nunes publicou na plataforma digital do

Twitter posts relacionados ao seu sofrimento pessoal de depressão11 e, em função

desta situação, afastou-se de suas atividades como humorista e de publicação de

vídeos na plataforma. Isso reverberou em diversos comentários e depoimentos, em

caráter de apoio de seus seguidores, conforme demonstrado na Figura 3. Vale

destacar que alguns estudos recentes na área da psicologia, que buscam entender

aspectos ligados à saúde mental, redes sociais digitais e depressão (CUNHA;

BERTUSSI, 2010; SEVERIANO, 2013), relacionam a experiência de aceleração no

ritmo de vida, pautados pelas novas mídias digitais, com um consumo de cunho

fetichista, produzido por diferentes indústrias culturais (SEVERIANO, 2013). Mesmo

não sendo o objeto da pesquisa, cabe a reflexão acerca dos impactos sociais

provenientes dessas relações pautadas na experiência de consumo de conteúdos

digitais e como podem afetar os modos de vida juvenis.

11 Informações disponíveis em:
https://veja.abril.com.br/entretenimento/whindersson-nunes-fala-pela-primeira-vez-sobre-sua-depress
ao/, Acesso em 04 de julho de 2019.

10 Informações disponíveis em: https://www.whindersson.com.br/index.php, Acesso em 4 de junho de
2019

9 Publicado na reportagem “Youtubers brasileiros estão entre os mais influentes do mundo”.
Disponível em:
<http://propmark.com.br/mercado/youtubers-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo>,
Acesso em 28 de julho de 2019.

8 Termo usado para usuários da plataforma YouTube que produzem, disponibilizam e comercializam
seus vídeos.
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Figura 3. Exemplo de comentários nos vídeos de Whindersson Nunes (2)

O consumo de tais conteúdo pode ser justificado pelos comentários

publicados em seus vídeos, que são, em maioria, de crianças e jovens que

dialogam com as situações expostas nos vídeos e congratulam o youtuber pelo

trabalho realizado, além de outros influenciadores digitais buscando divulgar seus

trabalhos, demonstrando a incorporação das tecnologias digitais no cotidiano das

gerações mais novas.

No vídeo “mãe de rico e mãe de pobre”, publicado em 13 de maio de 2017 e

com mais de 25 milhões de visualizações, é o vídeo mais visto de seu canal. Nesse

vídeo, o influenciador faz uma homenagem ao dia das mães, celebrado no Brasil no

segundo domingo do mês de maio, com o intuito de promover o comércio de itens

para o público feminino. A celebração, segundo as associações comerciais

brasileiras, é a segunda data mais rentável para o comércio12, demonstrando que há

uma relação cultural da população em geral com a data festiva no cotidiano da vida

social.

O vídeo usa elementos do humor para distinguir e comparar o que acontece

em situações cotidianas de mães “pobres” e mães “ricas”. No vídeo o influenciador

cita, por exemplo, uma relação que as “mães pobres” têm em se fotografarem ao

lado de plantas, se aproximando de uma cultura expressa popularmente, conforme

sinalizados nos comentários (Figura 4). Dessa forma, é possível entender que os

conteúdos relacionados ao humor possuem uma preferência pelo público juvenil. O

12 Informação disponível em:
https://www.valor.com.br/brasil/5507765/segunda-principal-data-do-comercio-dia-das-maes-deve-ven
der-5-mais, Acesso em 20 de junho de 2019.
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humor é usado pelos influenciadores digitais como forma de expressão e também

como um espaço de divulgação de um ofício artístico, que promove a visibilidade

daquelas pessoas nas plataformas digitais.

A produção e a disseminação de conteúdos relativos ao humor nas

plataformas digitais são discutidos por alguns pesquisadores (LAINESTE, 2003;

WEHN, 2004; NASCIMENTO, 2016), que refletem sobre os códigos de hipermídia13

que usam mecanismos semânticos do humor para reforçar estereótipos e clichês já

conhecidos no humor clássico (NASCIMENTO, 2016). A própria autodenominação

que faz em seu canal como o “Lampião do YouTube” denota sua origem da região

Nordeste do Brasil, conotada em estereótipos humorísticos absorvidos

principalmente pelas regiões Sudeste e Sul do país, devido a migração de

nordestinos desde o século XX, para esses locais (GUILLEN, 2001). Isto demonstra

que os conteúdos humorísticos analisados dos influenciadores compõem culturas

juvenis, pautadas por conteúdos pouco diversos, que não propiciam diretamente

uma reflexão crítica e aprofundada das temáticas que se escolhem discutir

(ROCHA, 2005). Parisier (2012) também adiciona a essa questão a ação das

composições algorítmicas que selecionam os conteúdos pelas preferências do

usuário:

Temos a predisposição de reagir a um conjunto bastante
especifico de estímulos – se uma noticia for sobre sexo, pode,
fofocas, violência, celebridades ou humor, provavelmente iremos
lê-la primeiro. Esse é o tipo de conteúdo que entre com mais
facilidade na bolha dos filtros (PARISIER, 2012, p.21-22).

No segundo vídeo, “O dia em que fui para Jamaica”, o youtuber relata sua

experiência em uma viagem de férias que fez com a ex- esposa para a Jamaica,

relatando com humor as suas tentativas de se expressar, em diversas ocasiões da

viagem. Logo se percebe que o vídeo tem a intenção de divulgar o canal do

influenciador digital Mairo Vergara, que trabalha como professor de inglês,

oferecendo aulas virtuais. Com a expansão das plataformas digitais e as facilidades

tecnológicas, somadas à ampliação de ações políticas que valorizam aspectos

13 A linguagem hipermidiática é conceituada a partir da junção e integração de códigos como a
linguagem informal, likes e unlikes, emojis (figuras ilustradas), memes, gif’s, selfies (autoretratos) etc;
que buscam atrair a atenção dos utilizadores das plataformas digitais (WEBER,2011)
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liberais da economia, profissões têm buscado a inserção nos ambientes digitais

como forma de adaptação e expansão de mercado (MATTOS, 1999).

Figura 4. Exemplo de comentários nos vídeos de Whindersson Nunes (3)

Para além dessa questão, é comum nos ambientes digitais, os

influenciadores, por meio de postagens publicitárias denominadas de publipost,

serem pagos por empresas e agências de comunicação para, reinterpretar a seu

modo, algum produto ou serviço (RUIZ, 2014). No Brasil, o Conselho Nacional de

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), regulamenta que ações publicitárias

realizadas por influenciadores digitais devem ser veiculadas com o termo #publipost,

identificando ao consumidor que aquele conteúdo faz parte de uma estratégia

comercial (GENTIL; CIPINIUK, 2019).

A relação estabelecida entre influenciador e usuários pelos comentários

deixados no vídeo (Figura 5), poucos fazem uma alusão às estratégias

mercadológicas, mas sim com a relação de influência que o youtuber provoca nos

usuários e como buscam se aproximar de um diálogo com o influenciador. Assim,

através do conteúdo exposto, com destaque para temáticas relacionadas ao humor

e sua proximidade de uma cultura de massa (BOURDIEU, 2006), é explicitado um
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discurso conservador implícito e pouco politizado, sendo que pode-se inferir a

influência destas personalidades nos modos de vida juvenis.

Figura 5. Exemplo de comentários nos vídeos de Whindersson Nunes (4)

A partir das descrições e discussões estabelecidas com a netnografia foi

possível compreender que as abordagens dos vídeos estão direcionadas dentro de

uma cultura de entretenimento, reproduzindo a banalização de conteúdos acerca do

cotidiano, baseado no consumo, em processos pouco reflexivos, com traços

conservadores, despolitizados, que delimitam uma profissionalização mercadológica

sob o poder de influência estabelecido. Os influenciadores criam um imaginário

sobre a possibilidade de monetização e lucratividade pela disseminação de

conteúdos na Internet, contudo é preciso assinalar, que tal possibilidade não é

efetiva para grande parte dos jovens, pois apenas “alguns” cabem neste mercado.

A Internet frequentemente é associada a uma diversidade de informações, a

aspectos democráticos, à livre manifestação e ao espaço das diferenças. Embora

certamente haja manifestações nesta direção, é preciso que sejam relativizadas

suas dimensões, pois o que se encontra nos conteúdos disseminados em massa

pelos influenciadores digitais, que atingem a um expressivo número de jovens, é
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uma cultura conservadora baseada no consumo (BRAGA, 2010).

Portanto, associar a Internet aos modos de vida juvenis é entender que os

aportes tecnológicos não são inovadores em termos de conteúdo, mas sim na forma

de interação, de linguagem, de códigos culturais, de velocidade de acesso, entre

outros aspectos. O que se vê nesses ambientes é a reprodução do individualismo,

que enfraquece aspectos coletivos, políticos e de cidadania (MOROZOV, 2018),

propiciando uma produção hegemônica de cultura e de formação de opinião,

através da ascensão do mercado tecnológico (PEREIRA, 2010).

Cabe apontar que esse entendimento não é sobre todo o conteúdo que se

produz nas plataformas, muito menos uma perspectiva generalista de todos os

influenciadores digitais. É importante citar que a natureza característica da Internet

oportuniza a abertura de espaços de discussão para grupos minoritários ou

excluídos que ficam à margem dos ambientes de comunicação tradicional (GOMES,

2005). Há “grupos que não detêm a chance, por uma razão ou outra, de se fazer

presentes na esfera da visibilidade pública predominante, encontram na Internet a

oportunidade de dar o seu recado” (GOMES, 2005, p. 69).

Os resultados aqui apresentados elucidam importantes pontos para o campo

de conhecimento da terapia ocupacional como um todo, que lida com a massa

popular de jovens brasileiros, independente de sua classe social, em diferentes

subáreas de atuação da profissão. Dessa forma, fica demonstrado que as

tecnologias digitais são um marco geracional, ou seja, estão incorporados nos

modos de vida de uma grande parcela dos jovens contemporâneos.

Em um segundo plano, os presentes resultados auxiliam na discussão

estabelecida na terapia ocupacional social, pois, para além dos discursos

hegemônicos que foram atribuídos às redes digitais, a terapia ocupacional social

propõe a reflexão da questão social na discussão dos modos de vida juvenis,

especialmente dos jovens populares, demarcando a necessidade de ampliar a

reflexão junto aos jovens sobre o território cultural de acesso à informação acerca

do mundo e da sociedade em geral. Cabe apontar, que a discussão aqui

apresentada, tem como base a perspectiva teórica que compreende a Internet como

um sistema sócio-técnico para o desenvolvimento de tecnologias humanas (FUCHS,

2008). Ou seja, parte-se do seu entendimento nas estruturas sociais e sua

capacidade de produzir hegemonia (ou não) sobre os modos de vida das juventudes

para manutenção dos mecanismos econômicos de poder.
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A netnografia demonstrou, sob diferentes aspectos, a incorporação das

tecnologias digitais dentro dos contextos de vida juvenis, imprimindo suas diferentes

culturas e significados. O entendimento dos contextos vivenciais da cultura juvenil,

segundo Pais (1990), passa por três aspectos: “se os jovens compartilham os

mesmos significados; caso sim, se o fazem de forma semelhante; e a razão porque

compartilham ou não, de forma semelhante ou distinta, determinados significados”

(PAIS, 1990, p. 164). Assim a discussão que se busca com esses resultados, é

associar os modos de vida expostos nas redes sociais digitais, ou como Pais (1990)

assinala, o entendimento dos contextos vivenciais, em nosso caso nas plataformas

digitais, comparando com o tipo de perfil que os ‘influenciadores digitais’ imprimem

aos contextos das juventudes.

Com base na discussão da capacidade sócio-técnica da Internet frente a uma

cultura de consumo (FUCHS, 2008), o jovem digital faz parte do processo de

produção, crítica e difusão, sem a necessidade de passar pelo crivo de antigas

etapas de consagração (SOUZA; GOBBI, 2014). A temática se confirma, ao que

Fuchs (2008) aponta quanto às tecnologias, como um processo ligado às interações

sociais, portanto, componente estruturante da sociedade global.

No que diz respeito a discussão acerca de uma celebridade tornar-se uma

influenciadora passa intrinsecamente pelo papel mercadológico das celebridades

midiáticas, como aponta Primo (2009), em que a interação pelas redes digitais com

os influenciadores só ganha o aspecto de celebridade quando há a vinculação com

a mídia massiva e a indústria de conteúdo. Isso se evidencia no momento em que

as netnografias demonstram um valor comercial, apresentando produtos,

valorizando o consumo via os publiposts e, acima de tudo, na formatação de uma

nova profissionalização para as juventudes.

O influenciador digital analisado parte de uma relação hegemônica colocada

por um capital comercial que sobrepõe o processo de ‘estilização da vida’, ou seja,

uma personalidade pública que pauta os modos de vida juvenis e as relações

sociais, intermediadas pelas tecnologias, veiculando para uma grande audiência o

compartilhamento e a produção de conteúdos, capazes de influenciar, pautando

tendências, opiniões e comportamentos aos usuários das redes que os

acompanham (SILVA; TESSAROLO, 2016). Os autores ainda apontam que os

influenciadores digitais se tornam para o mercado um investimento, dialogam

diretamente com gerações de juventudes, que já incorporaram a Internet sob seus
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modos de vida, pois partem da condição de consumo e desejo por algum produto ou

bens de serviço, ligando a fatores emocionais que geram valores individuais d e

sentir-se com uma parte ativa e próxima do influenciador que admira (SILVA;

TESSAROLO, 2016):

Em uma sociedade cada vez mais conectada e cheia de
possibilidades virtuais, influenciar digitalmente algum nicho já se
tornou uma profissão muito bem remunerada. Os jovens vêm se
lançado nessa nova carreira e adaptando a forma de aproximação das
marcas com seus públicos. Algumas empresas chegam ao ponto de
acompanhar os perfis dos influenciadores digitais e enviam para eles
aquilo que mencionaram que gostam ou que estavam precisando
comprar. É uma técnica eficaz para agradar o canal de comunicação e
ter sua empresa elogiada para milhões de seguidores a um custo
baixíssimo: um produto. (SILVA; TESSAROLO, 2016, p.13)

Em suma, os resultados apresentaram e demonstraram uma efetiva

vinculação do influenciador digital com os modos de vida juvenis, a partir de um

alinhamento com o mercado na produção de uma cultura de consumo, trazendo um

vasto repertório de discussão e atuação para a terapia ocupacional social, através

dos dados obtidos na netnografia que permitiu a análise do conteúdo disseminado

nas redes sociais digitais pelos influenciadores digitais.

5 CONCLUSÃO
A partir da perspectiva metodológica proposta, adotando métodos

exploratórios e analíticos, ocorreu a formatação desta pesquisa, com o objetivo

geral de analisar e discutir o uso das “redes sociais digitais” como ferramenta para

expressão dos modos de vida das juventudes, através da discussão sobre o

influenciador digital, que veicula conteúdo na Internet.

Dessa forma, os resultados obtidos trouxeram, no geral, o entendimento

acerca da espetacularização da vida nos ambientes digitais (SIBILA, 2016) e a

produção de uma sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997), em que se elegem

atores sociais para serem espelhos de uma cultura baseada no consumo. Foi

possível entender a questão da esfera pública em tais ambientes e como a

sociedade contemporânea tem projetado a individualidade e a intimidade frente às

tecnologias digitais (SENNETT, 2016), por meio de projeções da cultura de consumo

(BAUMAN, 2012) com suas consequências dentro dos aparatos e avanços

tecnológicos capazes de moldar cada vez mais a personificação das redes sociais
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digitais (PARISIER, 2012).

A netnografia demonstrou, através da análise do influenciador digital e dos

conteúdos disseminados em sua plataforma, a relação estabelecida entre a

expressão dos modos de vida juvenis nos ambientes sociais. Os conteúdos

explorados nos vídeos de Whindersson Nunes, abordam situações cotidianas

relacionadas com os modos de vida juvenis, como humor, música, estilo de vida, a

relação com os pais e família, com a escola entre outros assuntos, no entanto, seus

discursos são pautados na cultura de consumo, de pouca criticidade, reflexão e

com um  viés conservador.

Foi possível traçar a discussão desses dados por meio do entendimento dos

ambientes digitais e as relações econômicas, mercadológicas e políticas que

envolveram a formatação de um conteúdo acessado pela grande massa

populacional, intermediados por influenciadores digitais, que se alavancaram nos

ambientes digitais a partir da profissionalização desse ofício,tornando-os

celebridades, artistas e formadores de opinião. A relação que se buscou debater

foram os interesses mercadológicos veiculados pelos influenciadores na formatação

de um conteúdo voltado ao consumo, ainda que simbólico, das juventudes

presentes nas camadas mais populares da sociedade.

Portanto, o campo da pesquisa, formado pela netnografia ofertou elementos

que validaram o objetivo em entender a expressão dos modos de vida das

juventudes nos ambientes digitais através da relação mediada por influenciadores

digitais, vinculados a estratégias publicitárias e mercadológicas pautadas sobre uma

cultura hegemônica e simbólica do consumo.

Essa discussão compreendeu que as questões que envolvem os

influenciadores digitais e os mercados consumidores não é inédita para a

sociedade, que sempre estabeleceu o aparecimento de personalidades e

celebridades para desempenharem tal função social. O que se atribui de inovador é

a capacidade que os ambientes digitais desenvolveram a partir do avanço

tecnológico estabelecido por meio da troca de informações em redes que

potencializam o desinteresse da massa em construções coletivas.

Contudo, essa não é uma característica que busca o esgotamento dessa

discussão, tampouco deve-se caminhar para a reflexão do desuso ou detrimento da

Internet e de suas redes sociais digitais. A Internet e os processos em rede são

fenômenos não pautados numa finitude, mas sim no aprimoramento tecnológico e
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social das suas capacidades informacionais (FUCHS, 2013). O que se deve buscar

é o entendimento e a conscientização do quanto as funcionalidades estabelecidas

pelos aparatos tecnológicos podem condicionar ou não as relações sociais,

mercadológicas e de consumo.

O entendimento do uso dos ambientes virtuais deve ser seguido por

estratégias que componham a consciência dos discursos hegemônicos desse

espaço. Nos resultados apresentados nessa pesquisa, pode-se entender que essa

consciência pode ser debatida através dos preceitos teóricos e das ações

estabelecidas dentro da terapia ocupacional social, pois situam as necessidades

sociais dos contextos elaborados dentro das ações cotidianas dos sujeitos,

buscando promover a autonomia, inserção e emancipação social.

A discussão acerca dos modos de vida também ofertou subsídios para a

compreensão dos processos socioculturais estabelecidos, buscando alinhar e

entender a discussão sobre o viés da terapia ocupacional como um todo, mas

também na apropriação destes fundamentos pelo viés da terapia ocupacional social.

O entendimento da Internet a partir da proposição de um sistema sócio-técnico

também traz importantes apontamentos para as discussões elaboradas pela terapia

ocupacional social, no geral, e no que tange aspectos dos modos de vida das

juventudes.

O trabalho que aqui se apresenta buscou, sob a perspectiva do campo de

conhecimento da terapia ocupacional social, diferentes entendimentos e discussões

que podem ser operacionalizadas, debatidas, contrariadas em pesquisas futuras,

possibilitando uma melhor compreensão sócio-técnica dos ambientes virtuais.

Em suma, o trabalho destacou que a Internet, além de um recurso

tecnológico, trata-se de um fenômeno social de escala global ou um marco

determinante para novas gerações de jovens, um espaço do qual se estabelecem

diferentes formatos de convívio social e são expressos diferentes modos de vida.

Deve-se buscar lançar mão de um uso mais consciente, político e democrático de

seus aparatos, em detrimento da superficialidade, da banalidade e do consumo

simbólico instaurado no acesso das camadas mais populares de jovens. Os

terapeutas ocupacionais estão frente a este desafio e podem, profissionalmente,

contribuir com ações técnicas e políticas nesta direção ou com a manutenção da

hegemonia.
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