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Quem é o receptor?  

Análise dos Efeitos da Circulação sobre o Status da Recepção 

Aline Weschenfelder1 

 

Resumo: Diferentes possibilidades de participação, principalmente aquelas 

proporcionadas pelos espaços interacionais presentes em plataformas digitais, contribuem 

para novos modos de atuação por parte de coletivos junto aos produtores de conteúdo 

midiático. Além de afetar a relação entre produção e recepção, tais contatos conduzem a 

transformação dos indivíduos envolvidos nas interações. Estes passam a se estabelecer 

numa condição que transcende o conceito de receptor, visto que suas atividades são 

inerentes ao funcionamento dos circuitos engendrados pelas atividades comunicacionais. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo identificar características que configurem 

os sujeitos que fazem parte desta esfera de articulações, bem como busca compreender as 

relações que se constroem nos espaços interacionais supracitados. Para tanto, serão 

observadas conversações instituídas no campo de comentários do canal no YouTube da 

blogueira Camila Coelho, que tem como foco a temática moda e beleza. Esta análise é 

um segmento de nossa tese de doutorado em andamento, que tem como título “Efeitos da 

Midiatização – Transformação de uma Perita em Celebridade: O Caso Camila Coelho”.  
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Abstract: Diferent possibilities of participation, mostly those provided by interational 

spaces present in digital plataforms, contribute for new ways of acting by the colectives 

related with mediatic content productors. More than affect the relationship between 

production and reception, those contacts conducts a transformation of the individuals 

involved in interactions. This ones start to estabilish themselves in a condition that 

transcends the concept “receptor”, once it’s activities are inherent with the operation of 

circuits begotten by comunicacional activities. Therefore, this work has as its objective, 

to identify caracteristics that configurate the subjects who make part of this articulation 

esphere, and also to pursue comprehension of the relations constructed on those 

interactional spaces above mentioned. For that, will be observed conversations developed 

on the Camila Coelho's Youtube channel, specifically on the ‘comments’ field, wich has 

fashion and beauty as its thematic focus. This analysis is a segment of our doctorament 

thesis, wich is in progress, whose title is “Midiatization effects – Transformation of an 

expert in a celebrity: the Camila Coelho’s case”. 
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1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da UNISINOS. 
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Introdução 

Desde que as teorias clássicas da comunicação passaram a não dar conta da 

complexidade que envolve a interação midiática devido a emergência dos meios, estudos 

sobre a problemática da recepção, enquanto instância ativa e participativa, ganharam um 

novo espaço no âmbito investigativo daquela área2. Como é sabido, o receptor há muito 

deixou de ser visto apenas como um sujeito utilitário do – e no – ato comunicacional, mas 

hoje é percebido como operante, apresentando dinamicidade e reelaborando discursos 

(Fausto Neto, 2010). Com o advento da internet surgiram as redes sociais e plataformas 

digitais que ampliaram a interação entre produção e recepção, sendo que esta última 

instância passou a desenvolver diferentes ações afetando o próprio nicho produtivo, bem 

como seu papel no processo interacional. Compreendemos que no decurso das pesquisas 

em recepção a palavra que nomeia este polo – “receptor” – é superada. Atualmente, seu 

significado se encontra estratificado devido aos diferentes grupos que compõe esta vasta 

combinação de sujeitos, os quais são responsáveis pela movimentação, por fazer circular 

os insumos do trabalho da comunicação. Como exemplo destas designações podemos 

citar: públicos, audiências, fãs e seguidores entre outros. Retomaremos mais sobre cada 

um deles no item seguinte. 

Neste contexto, pretendemos buscar pistas que nos encaminhem para uma 

aproximação das características que configuram a transformação do receptor e como ele 

atua na esfera de articulações que se dá no canal do YouTube da blogueira Camila 

Coelho3, quando ela mesma é transformada em celebridade. Temos como objetivo fazer 

uso de tal aspecto para denominarmos o receptor em nossa tese4 a qual se encontra em 

curso. 

                                                           
2 Estudos sobre recepção vêm evoluindo em diferentes frentes no campo comunicacional e levantando 

questões sobre variadas abordagens. Entre pesquisadores e pesquisadoras que se preocupam com o tema – 

e que de certa forma convergem com nosso trabalho – estão Verón (2004 e 2013), Carlón e Fausto Neto 

(2012), Abrantes e Dayan (2006), Fausto Neto (2010), Sgorla (2015) e Tondato (2014). Além desses autores 

e autoras, destacamos eventos específicos sobre o tema como, por exemplo, a Jornada Gaúcha de 

Pesquisadores em Recepção, quem em 2016 teve sua terceira edição. 

3 Camila Coelho é blogueira de moda e beleza: https://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila Acesso 

em 23/11/2017. 
4 Tese de doutorado em andamento: “Efeitos de Midiatização – Transformação de uma perita em 

celebridade: o caso Camila Coelho”. Orientador: Prof.Dr.Antônio Fausto Neto - PPG Comunicação 

UNISINOS – CAPES/Proex. 

https://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila
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Para tanto, remetemos a um breve panorama teórico5 a respeito da recepção, 

denominação original oriunda da teoria linear da comunicação, em que “não leva em 

conta a significação dos sinais, ou seja, o sentido que lhe atribui o destinatário e a intenção 

que preside à sua emissão” (Mattelart, 1999, p. 60). Para apresentar o quadro proposto, 

também faremos algumas associações a respeito da transformação da blogueira Camila 

Coelho em celebridade, objeto de análise em nossa tese.  

 

 

1. Quem é o receptor? 

A palavra recepção muitas vezes é empregada simplesmente como referente ao 

lugar em que se encontram os sujeitos aqui analisados, mas, como já mencionamos, é 

importante assinalar que pesquisas outras já se debruçaram sobre esta problemática e 

outras ainda se empenham nesta exploração. Tondato ressalta em verbete sobre “Estudos 

de Recepção e Audiência”, quando diz que 

 

(...) a essa dimensão do processo comunicacional são atribuídas outras 

características à medida que são tecnologicamente desenvolvidas 

possibilidades de interação, implicando a necessidade de estudos mais 

abrangentes do que a verificação do impacto e do uso das mensagens, ou, até 

mesmo, numa visão mais culturalista, da atribuição de sentido” (Tondato, 

2014, p. 304 e 305). 

  

Nesta perspectiva, o retorno a essas teorias também nos é útil para distinguir a 

transição das definições sobre a recepção na passagem da sociedade dos meios à 

sociedade em midiatização. Sendo assim, a busca por uma denominação melhor também 

se refere a outros termos que não dariam conta dos aspectos que procuramos, como a 

designação de “massa”, considerada como audiência. Segundo a concepção deste 

conceito, a recepção era entendida como “passiva e obediente” e conforme este 

pensamento, os impactos das produções (principalmente em forma de propaganda) eram 

“indiferenciados sobre os indivíduos atomizados” (Mattelart, 1999, p.37). Em 

contrapartida, na sociedade em midiatização, particularmente dentre os circuitos que 

compõe o tema aqui pesquisado, a recepção age, opina, reclama, leva adiante e repercute 

                                                           
5 Esta retomada teórica integrou o texto apresentado para nosso exame de qualificação, em 29/06/2017, no 

PPG em Ciências da Comunicação da UNISINOS. 
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sobre a produção. Marcas evidentes da evolução que vêm aparecendo em nossa pesquisa 

supracitada.  

Por este caminho, se pensarmos na recepção enquanto audiências, estas podem ser 

designadas em variadas tipologias e sua observação não determina particularidades. De 

modo impreciso, aludimos Daniel Dayan, que define as audiências como “espectadores 

somados a outros espectadores, espectadores no plural” (Dayan, 2006, p.24). Certamente 

encontramos uma gama de sujeitos envolvidos na trama processual que transforma 

Camila Coelho em celebridade, mas eles possuem características singulares e não 

acionam um efeito único, daí sua complexidade. Sendo assim, se pensarmos em 

audiência, de certa forma estaremos uniformizando um trabalho que na verdade se mostra 

bem diversificado. 

Sobre públicos, de acordo com Dayan, eles se constroem heterogeneamente, em 

percursos, numa variação temporal, “são simultaneamente construções intelectuais e 

realidades sociais” (Dayan, 2006, p.25). Embora pareça próximo da abordagem que 

estudamos, a noção de público, assim como de audiência, ainda estaria muito abrangente 

e generalizada para pensarmos os modos de fazer e se relacionar, que podem ser 

observados naqueles circuitos interacionais que integram nossa problemática. Pois, 

entendemos que não seria suficiente tratar como públicos indivíduos que demonstram 

possuir características peculiares, algo que mencionamos sobre as audiências. Decisões 

que são tomadas seja em virtude da escolha da plataforma técnico-midiática, ou na opção 

por interagir com Camila Coelho e não outra blogueira. 

Ainda no rastro do que retomamos, a noção de espectadores se aproxima daquela 

de massa, a qual apenas desfrutaria das realizações impostas pela produção do modo 

como as primeiras planejassem. No entanto, para Morin (1967), eles exerceriam um papel 

ativo através do “imaginário”. Mesmo que esta categoria estabeleça formas afetivas com 

o polo produtivo, esta prática ainda seria insuficiente para ocasionar mudanças na posição 

da blogueira. Visto que dificilmente tal ação viria movimentar fluxos interacionais que 

irrompessem em outros ambientes. 

Apesar de algumas características encontradas nas tipologias descritas estarem 

presentes nos atuais modos de interação, entendemos que estas ainda não seriam 

suficientes para explicar os atuais fenômenos comunicacionais. Pois faltaria dar conta de 

aspectos que justificam a realização de outras atividades. Mas insistimos no esforço em 
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chegar o mais próximo possível de um termo que possa nos acompanhar ao longo do 

trabalho, principalmente na operacionalização da análise.  

Com abordagem diferente da nossa – que se dá sob a perspectiva da circulação – 

ou com outros produtores – peritos ou não – diferentes pesquisas também examinam 

atores sociais que emergem da internet se transformando em celebridade6. Ou seja, 

evidenciando no nicho produtivo. Em contrapartida, nos parece que ainda há uma 

carência de trabalhos que se preocupem com a mudança de status do receptor, pois a 

maioria das pesquisas têm suas problemáticas voltadas para os efeitos verificados na 

produção. Como dissemos, também é importante analisar o eixo dissociativo dos 

discursos, aquele que representa os coletivos. Por outro lado, há um interesse particular 

nos trabalhos que investigam a noção de fãs7, cuja literatura vem crescendo e tem como 

referência Henry Jenkins (2015). Trata-se de questão interessante enquanto parcela dos 

coletivos que integram os circuitos que focamos. Regiane Regina Ribeiro (2016), 

consolida em seu trabalho a questão dos fandom com a de outros interpretantes, todos 

estariam no lugar da recepção. 

Desse modo, com o propósito de tentar conhecer um pouco mais sobre este sujeito 

que se revela através da participação no contexto coprodutivo, discorreremos sobre 

algumas nomenclaturas que se encontram inseridas no ambiente sobre o qual nos 

interessa. As definições que aqui serão apresentadas são construídas a partir de um 

levantamento de trabalhos sobre o assunto, mas também argumentadas nas compreensões 

sobre os públicos que estamos analisando. Em vista disso, também alçamos as seguintes 

questões em relação aos conceitos que serão elencados: Quais as características de cada 

um desses grupos? Em que resulta o contato realizado entre eles e Camila Coelho? Como 

tais contatos se materializam e em que sentido se mobilizam? 

Estas questões nos levam a reconstituir antigos conceitos tirando o receptor do 

lugar clássico. Isto é percebido em nomenclaturas utilizadas pela própria blogueira 

quando se refere aos receptores que passam a ficar mais exigentes e criativos, pois são 

eles quem certificam, promovem, gratificam e colaboram na transição de status de Camila 

Coelho. Ela se refere, por exemplo, aos seus “Seguidores” (ou Followers), cujo termo já 

                                                           
6 Lígia Lana (2014); Maia (2016); Braga (2008 e 2010); Boroski (2014); Liesenberg (2012); Primo (2009) 

entre outros. 
7 Em grande parte das reflexões sobre produção a recepção aparece como coadjuvante, apenas dando 

sentido à interação realizada pelo produtor. 
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é naturalizado entre usuários de redes sociais digitais, principalmente Twitter e Instagram. 

No YouTube o mesmo sentido é atribuído aos “inscritos”, que seriam o equivalente de 

seguidores naquelas plataformas. 

Outra forma muito utilizada tanto por Camila Coelho como outros youtubers8 é o 

termo “leitores e/ou leitoras”. Na obra “Seis passeios pelos bosques da ficção”, Umberto 

Eco toma o leitor como um “integrante fundamental não só para o processo de contar uma 

história, como também da própria história” (Eco, 1994, p.7). Em suas produções, Camila 

Coelho frequentemente lembra a importância de suas “leitoras” em relação ao sucesso 

que conquistou. Situação que pode ser exemplificada quando foi, pela primeira vez – em 

julho de 2013 – capa da revista Glamour e ao fazer agradecimentos ressalta: “isso não 

seria possível sem vocês”9. Em diferentes ocasiões ela atribui o sucesso ao polo receptivo.  

Além dos seguidores e leitores, a blogueira também se refere aos “fãs”. Na nossa 

percepção, estes seriam os indivíduos e/ou grupos que falam em nome da blogueira, se 

reúnem, vão ao seu encontro, são agentes ativos em torno de um ideal que envolve Camila 

Coelho. Porém, os estudiosos deste conceito abordam a questão de forma mais complexa.  

Segundo Jenkins (2015), especialista no tema, “‘fãs’ compreende uma história 

ainda mais extensa, encaixando-se de forma generalista em debates prolongados sobre o 

consumo popular de ficção ou as reações do público ao entretenimento popular” (Jenkins, 

2015, p. 22). O autor difere fãs dos demais grupos de coletivos e acentua a relevância da 

realização de estudos sobre estes sujeitos tendo em vista “uma compreensão mais apurada 

de como esses grupos relacionam-se com a mídia de massa e têm nela recurso para sua 

vida cotidiana” (idem). 

Vale ressaltar que as noções de fãs, seguidores e leitores aparecem como 

equivalentes quando tais termos são apropriados por Camila Coelho ao designar os 

receptores. Ela não faz distinção de conceito ao se referir ao outro polo comunicativo. 

Esse entendimento também vale para outros produtores de conteúdo do YouTube que 

fazem sucesso. 

Outra nomeação, não utilizada pela blogueira, mas que tem pertinência nesse 

enfoque, é a de “comentaristas”. Estes estariam inseridos nas interações na medida em 

                                                           
8 Segundo página de “Gerenciamento de Canal” do próprio YouTube, qualquer pessoa que tenha “um canal 

no YouTube torna-se, automaticamente, um YouTuber”.  Disponível em 

http://gerenciamentodeyoutube.com.br/site/o-que-e-ser-um-youtuber/ Acesso em 26/11/2017. 
9 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3E1LZ4-aGsU&t=5s Acesso em 22/04/2017 

http://gerenciamentodeyoutube.com.br/site/o-que-e-ser-um-youtuber/
https://www.youtube.com/watch?v=3E1LZ4-aGsU&t=5s
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que escrevem, xingam, aprovam, reclamam, pedem, especulam etc. São diversas 

atividades que se sobrepõe, além da conversação interna, quando comentam sobre um 

comentário, o que complexifica a relação. Em outras palavras, não apenas se dirigem à 

blogueira, mas falam entre si instituindo novos circuitos paralelos. A expressão é 

encontrada em Maia e Coelho (2016), quando refletem sobre receptores que interagem 

com a produção em canal do YouTube10. 

Estas denominações, inclusive como dito, apropriadas por Camila Coelho em seus 

discursos, se encontram a serviço dos meios tecnológicos atuais e o desenvolvimento de 

plataformas que proporcionam interação. Ou seja, algo diretamente ligado à 

complexificação do campo de atuação e indica a ideia de coletivos, concebida por 

Boutaud e Verón (2007). A partir desta perspectiva, aqueles pesquisadores apontam para 

o progresso dos estudos sobre a recepção enquanto questão qualitativa. Portanto, engloba 

as demais nomeações por, ao mesmo tempo, se tratar de um todo e de diferentes grupos 

de indivíduos. 

Feita esta breve retomada acerca das nomenclaturas que são facultadas ao 

receptor, faremos uma rápida exemplificação acerca do tipo de interlocutor que faz parte 

da dinâmica interacional do processo de celebrificação de Camila Coelho.  

 

 

2. Os coletivos no processo de celebrificação da blogueira Camila Coelho 

Para compreender o papel destes sujeitos que se complexificam e se mostram cada 

vez mais atuantes no circuito midiático aqui analisado, neste momento, nos 

empenharemos para recuperar marcas dos efeitos de sentidos da relação entre a blogueira 

e seus receptores. Todavia, enquanto procedimentos observacionais que assegurem 

descrever tais manifestações de um modo mais amplo, mas não deixaremos de perseguir 

as possibilidades de olhar esta relação no decorrer da tese com a profundidade que 

merece. Consideramos uma espécie de primeiro exercício para a continuidade da análise.  

Dessa forma, nos guardaremos para discuti-los à luz de uma formulação com certa 

provisoriedade, que é a noção de “coletivos”. Para isso, nos apoiaremos na percepção de 

                                                           
10 Lídia Raquel Herculano Maia também traz esta questão de forma mais elaborada em seu trabalho 

apresentado por ocasião do Seminário de Tese (novembro/2016): “Facebook e eleições 2014: Dinâmicas 

de interações e engajamento dos eleitores nas páginas dos três principais candidatos à Presidências da 

República. 
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Boutaud e Verón (2007), segundo já vimos, sobre este conceito. Lembramos que aqueles 

pesquisadores defendem que, a partir da multiplicidade e evolução dos estudos sobre a 

recepção, os indivíduos passaram a ser vislumbrados com maior refinamento. Segundo 

eles, em novas perspectivas exploradas sobre o referido conceito, os sujeitos passaram a 

despontar com participação ativa. Ou seja, diferente do que era examinado segundo as 

primeiras teorias que tratavam dos meios massivo, algo que é apontado pelos estudos que 

se opõem a perspectiva clássica. Os autores defendem que nos coletivos se encontram 

“interpretantes que geram a produção social de sentido na recepção” 11 (Boutaud e Verón, 

2007, p.2), o que leva a importância de se estudar não somente de um polo ou outro para 

compreender a complexidade da midiatização, mas principalmente a articulação dos 

circuitos comunicacionais que se organiza entre produção e recepção. 

  Com base nisso, procuraremos recuperar na empiria quais coletivos emanam da 

interação entre a Camila Coelho, bem como as estratégias por eles acionadas. Para tanto, 

traremos alguns elementos do contexto tático de nossa pesquisa, quando analisamos o 

processo de celebrificação da blogueira Camila Coelho em três fases. Neste processo 

observamos vídeos postados por ela no YouTube de forma sistemática e cronológica, que 

resultou nas seguintes classificações: 

 

a) 1ª Fase: Perita – Julho a Dezembro/2010 

Faz uso do YouTube e redes sociais digitais para compartilhar vídeos onde oferece 

dicas de maquiagem a amigas e familiares no Brasil. 

 

b) 2ª Fase: Perita institucionalizada – Dezembro/2010 a Julho/2012 

Com o crescente número de visualizações de seus vídeos no YouTube e 

compartilhamentos nas redes digitais, estabelece vínculos institucionais com empresas do 

ramo cosmético. No entanto, sua imagem continua subordinada ao domínio da internet. 

 

c) 3ª Fase: Perita Célebre – Julho/2011 a dias atuais 

Ingressa na plataforma de blogs F*Hits, quando sua carreira desponta para 

diferentes circuitos comunicacionais. Transcende as fronteiras da internet e começa a 

                                                           
11 Tradução livre a autora. 
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aparecer nos meios de comunicação tradicionais (televisão, revistas impressas, 

publicidades). 

Além das características institucionais que se somam nestas diferentes etapas 

representativas dos processos que implicam na transformação da blogueira e coletivos, 

também visualizamos um conjunto de marcas que operam e caracterizam distintos níveis 

de vínculo entre os dois polos comunicativos. As impressões deixadas pelos coletivos, 

através de comentários no canal de Camila Coelho no YouTube, induzem, por exemplo, 

a blogueira a produzir vídeos com temas que foram sugeridos naquele espaço. Ou seja, 

uma zona de contato (Fausto Neto e Sgorla, 2013) possibilitando operações que 

desencadeiam novas produções, algo que ocorre nas três fases. Também buscamos 

demonstrar diagramaticamente conforme a figura (1) que segue12: 

 

 

Afetações entre Produção e Recepção no canal do YouTube de Camila Coelho 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Esta representação gráfica foi sendo atualizada no processo de construção da tese, desde as disciplinas 

cursadas no âmbito do PPG em Comunicação da Unisinos, especificamente da LP 4 – Midiatização e 

Processos Sociais até o exame de Qualificação, em junho de 2017.  

 

Figura 1 - Representação da zona de contato afetando os modos de produção de 

Camila Coelho. Fonte: Elaborado pela autora 
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O diagrama acima nos permite inferir que a interação dos coletivos sobre o 

trabalho de Camila Coelho produz um elo de afetações resultando em diferentes 

cooperações. Ou seja, o trabalho realizado pela instância produtiva é levado adiante 

(Braga, 2012) pela instância receptiva, como uma engrenagem, a serviço de cada um dos 

polos ou mesmo escapando de suas competências. 

Deste modo, com base no quadro diagramático resultante da observação das fases 

analisadas, nos ficou claro que os sistemas de circulação que ali existem se complexificam 

na medida em que a interação se desenvolve. Ou seja, a formação e conexão de circuitos 

que se engendram entre a blogueira e seus coletivos. Isso ocorre de diferentes modos, seja 

com um diálogo que assume uma linearidade de perguntas e respostas ou de forma 

intrincada, quando a interlocução é acrônica. Neste sentido, transformando a Camila 

Coelho e também os coletivos que atuam no processo.  

Na tentativa de expor um pouco mais sobre a análise maior que é a tese, 

descreveremos um exemplo do que isso significa dentro das interações que observamos 

na primeira fase do caso. 

 

 

3. Coletivos pedagógicos: um retorno ao passado de Camila Coelho 

A primeira fase que demarcamos a respeito trajetória de celebrização midiática de 

Camila Coelho começa com a exibição de tutoriais sobre embelezamento – maquiagem e 

formas de cuidar do cabelo, basicamente. No vídeo escolhido para observação do referido 

momento – “Olho Preto Esfumado com Gliter”, com 15 minutos e 56 segundos de 

duração – a blogueira faz uma rápida introdução e parte diretamente para as instruções 

que vão sendo dadas na medida em que ela se auto maquia. O conteúdo discursivo é 

inteiramente didático, ela explica detalhadamente cada passo de como fazer a 

maquiagem, salvo um breve cumprimento, no início do vídeo, e despedia ao final quando 

ela informa: “qualquer pergunta, podem me deixar um recado aqui embaixo que eu 

respondo”. E, depois disso termina imediatamente. 

Aquele vídeo possui 258 comentários13 nos quais os primeiros se estendem em 

elogios. Na medida em que o tempo avança, conforme pode ser visto nas indicações do 

tempo e postagem de cada comentário, começam a aparecer opiniões diferentes e 

                                                           
13 Dados extraídos em maio de 2017. 
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questionamentos até mesmo sobre a gramática da blogueira, algo que nos comentários 

iniciais passava despercebido. Nos primeiros segundos do vídeo em questão, logo após 

fazer os cumprimentos, ao invés de usar a expressão ‘esfumado’, Camila Coelho diz “(...) 

um olho preto ‘esfumaçado’ com brilho (...) (grifo nosso). O equívoco por parte da 

blogueira repercute nos comentários, gerando ironias e comparações em relação a 

evolução dela, mas de modo geral, os elogios continuam sendo tecidos, o que nos parece 

significar uma adesão pedagógica por parte dos coletivos. Ou seja, mantém uma 

fidelidade, mas ao mesmo tempo criticam e orientam a blogueira. No mesmo contexto, 

encontramos comentários estampando as modulações, e as reações dos coletivos face 

algumas das ocorrências descritas (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os coletivos fazem comparações remetendo ao passado dizendo, por exemplo, “É 

engraçado ver os vídeos antigos” (Figura 2), pois não encontramos marcas precisas de 

tempos nos quais as mensagens são enunciadas. Isto ocorre em função do acesso contínuo 

que os dispositivos tecnológicos digitais possibilitam. Neste caso o meio complexifica os 

circuitos ao oportunizar que no mesmo espaço possam ser feitos comentários em tempos 

diferentes (Figura 3). 

 

Figura 2 – Nos comentários sobre o vídeo "Olho Preto Esfumado com Gliter". Cinco 

anos após a postagem do mesmo coletivos comentam mudanças em Camila Coelho. 

Fonte: YouTube.  
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Também é possível observar marcas de que as interações vão se complexificando, 

não permanecendo em diálogos entre apenas um interlocutor se dirigindo à Camila 

Coelho. Ocorre que mais participantes aderem ao diálogo, o que é uma referência de 

complexificação nesses circuitos interacionais.  

Estes registros mostram que, por um lado, o tempo não é um fator determinante 

na condução do circuito adiante, pois os comentários comparativos aparecem nas três 

fases por nós estipuladas. No entanto, aqueles traços são mais notórios na primeira fase, 

onde, aí sim, o tempo parece possuir um papel significativo, em virtude do período que 

os vídeos se encontram disponíveis. Constatamos isso após uma breve observação sobre 

os comentários de diversos vídeos postados em diferentes momentos.  

Conforme indicamos, a produção eleita para esta análise foi totalmente arbitrária, 

pois todos os vídeos da primeira fase possuem características similares e da mesma forma 

ocorre em nível de comentários.  

Outra peculiaridade que se apresenta na primeira fase e se contrasta entre vídeos 

cujo espaço de tempo é maior, e é apontada nos comentários, se refere à qualidade técnica 

das produções, como pode ser observado no próximo exemplo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – O espaço de comentários permite uma “viagem no tempo” onde os coletivos 

podem se reportar tanto à blogueira como entre si. Fonte: YouTube. 

Figura 4 – O retorno ao passado permite analogias entre diferentes temporalidades com foco 

na evolução das produções.  Fonte: YouTube 
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Neste primeiro momento indícios de relações entre produção e recepção estão 

mais enfatizadas nos comentários. Ou seja, no polo receptivo através da avaliação que os 

coletivos que seguem Camila Coelho fazem sobre suas criações. Por parte da blogueira 

um vínculo é estimulado em sua fala final, através do convite que transcrevemos 

novamente: “qualquer pergunta, podem me deixar um recado aqui embaixo que eu 

respondo” (grifo nosso). Ela convida o receptor a participar da sua esfera de atuação e a 

interação reside em um lugar específico – “aqui embaixo” – o território da midiatização. 

Sendo assim, nesta primeira etapa, a qual marca o início da trajetória midiática de 

Camila Coelho, foi possível destacar algumas impressões a respeito dos coletivos que: a) 

observam falhas gramaticais na fala de Camila Coelho, porém isso não acontece nos 

primeiros comentários postados, nos quais se encontram muitos elogios, mas naqueles 

que são emitidos num período mais largo, anos após a publicação do vídeo; b) fazem 

comparações entre os vídeos que integram a referida fase e a última, quando ela já é 

considerada celebridade, inclusive apontando a diferença no nível técnico das produções; 

c) o número de comparações e críticas é crescente na medida em que o tempo passa e os 

acessos aos vídeos e comentários aumenta. 

Desta feita, devemos admitir que a participação da recepção, ou melhor dizendo, 

dos coletivos que constituem o polo receptivo do canal de Camila Coelho no YouTube, 

são mais do que apenas participantes deste circuito comunicacional. É possível dizer que 

os coletivos constroem o canal junto com a blogueira. E mais, algo que é assumido por 

ela, fazem sua parte no tocante a condução da transformação de Camila Coelho em 

celebridade, bem como em sua própria mutação de receptor para um sujeito complexo e 

muito mais audacioso do que aquele apresentado pelos estudos da comunicação clássica. 

 

Apontamentos Finais 

A profusão de noções que a recepção recebe – Fãs, amadores, seguidores, 

admiradores, atores sociais, leitores, entre outros citados anteriormente - não deve nos 

inibir em enfrentar de alguma forma partes de suas manifestações. Reconhecer esta 

profusão seria distinguir um sintoma sobre o qual se situa hoje a existência dos sujeitos, 

outrora receptores. Seria reconhecer, igualmente, as transformações do status e dos modos 

de existência da recepção, no contexto da midiatização em processo. Isto, evidentemente, 

não nos afasta de importante questão. Contudo, situar a referida indagação de um modo 
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extenso e sistemático no núcleo de nossa pesquisa, implicará enfrentar um percurso de 

mapeamento e debate com essas formulações, algo que requer um avanço maior em nossa 

investigação. 
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