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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a performance da youtuber de moda e 

beleza Taciele Alcolea, buscando compreender como ela atua no sentido de conquistar 

seguidores entre o público adolescente. Ela é uma das principais influenciadoras digitais do 

Brasil, com forte sucesso neste grupo social. O estudo traça, inicialmente, um breve histórico 

dos influenciadores no mundo da moda, com o intuito de contextualizar o fenômeno. Com base 

em proposições de Simmel (2008), Maffesoli (2003) e Bourdieu (2011), a pesquisa analisa o 

fluxo do consumo de moda por diferentes perspectivas. Destaca, no diálogo com esses autores, 

as formas atuais de consumir informações de moda através das redes sociais e o papel do 

YouTube na popularização de mensagens que promovem o desejo de consumo, impulsionado 

pelo mercado de moda. Nesse contexto, aborda questões atinentes à peculiaridade da 

adolescência como um período no qual a questão da identificação se estabelece para além da 

família, permitindo que as youtubers assumam um lugar de referência para esse público. Este é 

o caso de Taciele Alcolea, cuja performance será analisada nesta pesquisa, apoiando-se no 

conceito de Goffmann (1995). O corpus a ser trabalhado reúne as cenas dessa atuação em vídeos 

postados em 2016 no YouTube, que tratam especificamente sobre roupa, perfazendo um total 

de nove vídeos. A pesquisa, portanto, tem como delineamento estratégico o estudo de caso, e 

recorrerá ao interacionismo simbólico como metodologia de análise, adaptando-a ao contexto 

das relações à distância das redes sociais. 

 

Palavras-chave: YouTube. Performance. Adolescência. Moda. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the performance of Taciele Alcolea, a fashion and 

beauty youtuber, seeking to understand how she acts in order to win followers among the 

adolescents. She is one of the main digital influencers in Brazil, with a strong success in this 

social group. The study traces, initially, a brief history of the influencers in the fashion universe, 

pretending to contextualize the phenomenon. Based on Simmel's (2008), Maffesoli’s (2003) 

and Bourdieu’s (2011) proposition, this research analyzes the flow of fashion consumption from 

different perspectives. In the dialogue with these authors, it highlights the current ways of 

consuming fashion information through social networks and the role of YouTube in the 

popularization of messages that promote consumer desire, driven by the fashion market. In this 

context, it addresses issues pertaining to the adolescence peculiarity as an issue of identification, 

established beyond the family, allowing youtubers to assume a place of reference for this 

audience. This is the case of Taciele Alcolea, whose performance will be analyzed in this 

research, based on the concept of Goffmann (1995). The corpus to be delineated gathers the 

scenes of these video performances posted in 2016 on YouTube, which deal specifically with 

clothing, making a total of nine videos. The research, therefore, has as its strategic outline the 

case study, and will resort to symbolic interactionism as an analysis methodology, adapting it 

to the context of social networks and its distance relations. 

 

Keywords: YouTube. Performance. Adolescence. Fashion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta desta dissertação é analisar a performance que a youtuber de moda e 

beleza Taciele Alcolea utiliza para conquistar seguidoras e buscar a audiência de adolescentes 

para o seu canal. Entender a performance de si explorada pela youtuber como forma de chamar 

atenção dos adolescentes é o fio condutor desta pesquisa.  

As youtubers de moda e beleza alcançam no YouTube uma audiência semanal de, 

em média, mais de 6 milhões de views, como mostra o último levantamento do Google 

Prefereed1, de 2015. Nesta pesquisa, realizada pela Provokers2, em parceria com o Google e o 

portal Meio&Mensagem, em 2016, identificou-se que das 20 personalidades mais admiradas 

por adolescentes entre 14 e 17 anos, 10 são youtubers e outras 10 são da TV. Nela, foram 

entrevistados mil jovens que apontaram as características consideradas mais importantes para 

se alcançar o status de celebridade. As respostas tiveram foco em julgamentos próprios da 

audiência. No entanto, revelam características construídas por essas personalidades em suas 

redes sociais, canais no YouTube, blogs ou onde quer que apareçam. Diz a pesquisa que “a 

definição de uma personalidade, para os jovens, está ligada à autenticidade (16% das respostas), 

à originalidade (15%), à inteligência (12%) e ao senso de humor (11%)”.  

As youtubers têm demonstrado capacidade de influenciar de maneira potente suas 

seguidoras, seja nos campos do consumo, da estética ou do comportamento, o que tem chamado 

a atenção da mídia tradicional e. principalmente, do mercado. Elas vêm se consolidando como 

influenciadoras digitais, o que torna necessário não apenas compreender como ocorre essa 

dinâmica da rede, mas decifrar como essas influenciadoras se constituem como marcas, 

monetizando a própria imagem, performando a superexposição de si mesmas. No ranking da 

pesquisa Provokers, Taciele está em décimo segundo lugar entre as personalidades mais 

influentes elencadas pelos adolescentes. 

 Taciele é paulistana, carrega na fala o forte sotaque de paulista, puxa o erre e 

sempre cumprimenta a audiência: “Olá, meninas e meninos!”, numa empolgação cantada e 

abrindo os braços como que num abraço ao espectador. É assim que  a segunda youtuber 

																																																													
1 Disponível em: < https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/descubra-o-
google-preferred/>. Acessado em 12 de outubro de 2017. 
2 Disponível em: < http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-mais-
influentes-da-internet-e-da-tv.html>. Acessado em 13 de outubro de 2017. 
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brasileira3, com foco em moda e beleza, que registra mais inscritos em seu canal no YouTube, 

começa todos os vídeos. O jargão que repete desde o início da carreira como youtuber é uma 

marca registrada de sua apresentação. Em 2018 ela registra mais de 5 milhões4 de “leitoras” – 

termos que usa para referir-se à audiência inscrita em seu canal.  

Taciele não é uma adolescente, tem mais de 30 anos, é casada, formada em 

Administração de Empresas. Desde 2009 no YouTube, já acumula quase 400 milhões de 

visualizações dos conteúdos sobre vestuário, maquiagem, vida pessoal, decoração, compras, 

viagens, relacionamento e culinária. Ao assistir a qualquer um dos vídeos é possível perceber 

que Taciele fala, preponderamentemente, com uma audiência formada por meninas 

adolescentes. Eventualmente, ela se dirige a meninos, quase sempre quando o marido divide a 

cena com ela. A youtuber define gênero e faixa etária na fala, nos assuntos dos vídeos, no jeito 

de se vestir e ao abordar questões sobre ser adolescente. Taciele posta novos conteúdos quase 

todos os dias. Em quatro horas é possível testemunhar um vídeo superar 100 mil visualizações. 

 O sucesso de Taciele vai além das visualizações no YouTube. Ela é autora de um 

livro autobiográfico, no qual se dirige a adolescentes, intitulado “Olá, meninas e meninos”. A 

youtuber, que começou no universo digital escrevendo um blog em 2009, hoje assina uma linha 

de cosméticos da marca Jequiti, fez parceria com fabricante de moda praia, virou personagem 

de álbum de figurinha pela Editora Abril5 e estampou capas de revistas de moda como Toda 

Teen6 e Capricho7. Em 2017 e 2018, Taciele venceu o prêmio Influenciadoras Digitais8, 

concedido pela revista Negócios da Comunicação, por voto popular e voto técnico na categoria 

Comportamento e Estilo de Vida. 

O meu interesse por youtubers deu-se entre conversas e observação das personagens 

que minha filha de 13 anos e suas amigas de mesma idade seguem no Instagram e acompanham 

pelo YouTube. Além de acompanhar vídeos, essas adolescentes trocam figurinhas de álbum das 

youtubers, compram os livros autobiográficos, participam de sessões de autógrafos e até 

assistem a peças de teatro que viram produtos de algumas youtubers. Ao observar de perto o 

interesse dessas garotas, suas conversas sobre o porque de gostarem das youtubers como Taciele 

Alcolea, identifiquei que o que agrada vai além do estilo de se vestir das webcelebridades. O 

																																																													
3 A primeira youtuber brasileira em inscritos no canal do YouTube é Bianca Andrade, do canal Boca Rosa. No 
entando, Bianca fala apenas de beleza.  
4 Números de curtidas no Canal de Taciele no YouTube. Dados atualizados em 23 de outubro de 2018, no endereço 
eletrônico < https://www.youtube.com/user/barbiepahetaci>. 
5 Matéria sobre o lançamento em: < https://capricho.abril.com.br/famosos/pra-colecionar-capricho-lanca-album-
de-figurinhas-com-seus-youtubers-favoritos/>. Acessado em 15 de outubro de 2017. 
6 Editora Alto Astral, edição número 241, de dezembro de 2015. 
7 Editora Abril, edição número 1210, de maio de 2015. 
8 Disponível em: < http://portaldacomunicacao.com.br/2017/06/379258/>. Acessado em 13 de outubro de 2017. 
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fator identificado como de maior relevância a este grupo específico que determinava Taciele 

como um ídolo era o modo como a youtuber diz conduzir sua vida e, principalmente, o quanto 

de verdade as adolescentes identificam nas suas narrativas e performances.  E este foi o motivo 

pelo qual debrucei-me sobre a análise de alguns de seus vídeos. 

Minha experiência jornalística e exercício de pesquisadora me conduz pelo que 

Bourdieu (1980, p.95) define como “o equilíbrio entre dois papéis: de um lado, o de desmancha-

prazeres e do outro, o de cúmplice da utopia”. Procuro filtrar todo e qualquer conteúdo que, 

como mãe, julgaria prejudicial ou de influência negativa, assim como me atento à busca pela 

objetividade ao analisar o material. Nesse sentido, o olhar sobre a performance da youtuber 

pesquisada ultrapassa eventuais julgamentos que poderia fazer ao assistir aos conteúdos como 

mãe.  

Sou apaixonada pelo consumo de moda. Desde muito pequena, decidir a roupa que 

eu iria vestir era exercício consciente de escolha de cores, formas e diversão. Jornalista há 12 

anos, comecei a trabalhar ainda como estagiária no Núcleo de Cultura do jornal O POVO. Em 

pautas jornalísticas, entrevistei os principais estilistas brasileiros, acompanhei debates sobre a 

construção de uma identidade local considerando valores estéticos, elegância, cearensidade, o 

jocoso e o chique. Ouvi discursos de consumidores e criadores que envolviam desde a 

democratização da moda a críticas de que “a cearense nunca soube se vestir”.  

Encantei-me pelo processo criativo que envolve o trabalho de quem faz roupa e as 

narrativas que a moda conta. Saber que o azul da coleção de inverno de Ronaldo Fraga é o 

mesmo do céu do Pará9. Que a escama de seda da roupa do estilista mineiro tem o mesmo 

desenho do peixe em extinção na Paraíba10. Que o quadrado da estampa da grife carioca Maria 

Bonita é homenagem aos pedreiros nordestinos que construíram Brasília11, entre tantos outros.  

Debrucei-me sobre o lamento que desde 2015 invadiu o mundo da moda: a abertura 

das importações chinesas, que provocou o enfraquecimento da indústria da moda brasileira. 

Desde então, estilistas nacionais cambaleiam para manter o alto padrão de suas criações diante 

da oferta de quem produz sem responsabilidade social e até fiscal, acusação direta às fast 

fashions como Zara e H&M, como noticiaram os maiores jornais do País12.  

																																																													
9 Coleção Verão 2013 apresentada em 2012 no São Paulo Fashion Week. 
10 Coleção Verão 2016 apresentada em 2015 no São Paulo Fashion Week. 
11 Coleção Inverno 2011 apresentada em 2010 no São Paulo Fashion Week.	
12 Disponível em: < http://economia.ig.com.br/2017-05-30/zara-trabalho-escravo.html> e < 
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/06/escravos-da-moda-os-bastidores-nada-bonitos-da-
industria-fashion.html>. 
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Assisti a mudança de comportamento de compra do consumidor nos últimos anos. 

O fluxo do consumo é cada vez mais impactado pela obsolescência dos produtos. Neste cenário, 

é importante destacar o papel social da mídia como principal propagador de uma aparência de 

sucesso que pretende fortalecer e enaltecer padrões estéticos, mas que surfa em identidades 

móveis e metamorfoseantes.  

Hoje, é financeiramente mais vantajoso contratar uma blogger ou uma youtuber 

para lançar um produto do que publicar anúncios em páginas de jornal e revista. É um cenário 

comprovado por números de faturamento. Um estudo feito pela plataforma de pesquisa norte-

americana Social Chorus, divulgada em 2017, revela que campanhas de marketing de 

influência, em que o influenciador digital interfere na decisão de compra do cliente por 

determinado produto, podem captar 16 vezes mais compradores do que a publicidade paga em 

meios de comunicação tradicional. A agência norte-americana Tomoson descobriu que as 

empresas geram, em média, US$ 6,50 em receita para cada US$ 1 investido em youtubers ou 

blogueiras e que 13% dessas empresas fazem US$ 20 ou mais para cada US$ 113. 

Atualmente, as primeiras filas dos desfiles das principais grifes do mundo são 

ocupadas por influenciadoras digitais (aquelas que têm canais no YouTube ou milhares de 

seguidores nas redes sociais). É a foto publicada por elas na web que gera audiência imediata 

para marcas e produtos de moda.  Desde 2010, quando a norte-americana Tavi Gevinson, 

blogueira de então 13 anos, foi convidada para sentar na primeira fila do desfile da grife francesa 

Dior, durante a semana de Alta Costura de Paris, o assunto é recorrente nas semanas de moda. 

Em 2014, o Jornal O Globo publicou um texto narrando o comportamento da blogueira 

brasileira Thássia Naves na primeira fila do desfile do estilista Pedro Lourenço, na São Paulo 

Fashion Week. “Sentada ao lado do diretor de moda da revista Vogue, ela, que arrasta 1,3 

milhão de seguidores, fotografou até não poder mais. E postou só uma foto, com a legenda: 

“Foi lindo, congrats”. Resultado: 8.647 curtidas”14. Esse número imediato de curtidas interessa 

às marcas que convidam as influenciadoras digitais para seus fashion shows. 

A informação de moda parece ter se resumido à foto e legenda de cinco palavras. 

No máximo 140 caracteres. A imagem tem falado por si mesma. Uma página de moda no jornal 

é hoje uma coletânea de fotolegendas. Nostalgicamente lamento pelo pouco espaço para 

																																																													
13 Pesquisa divulgada no jornal Meio&Mensagem. Disponível em: < 
http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/noticias/2017/01/05/208478-2.html>. Acesso em 10 de fev. 2017. 
14 Disponível em: < http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/blogueiras-da-sao-paulo-fashion-week-elas-so-
querem-clicar-554250.html>. Acessado em 20 de agosto de 2017. 
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histórias que, acredito, servem de cimento para fortalecer a moda como cultura e não só como 

consumo.  

Durante três anos à frente do Closet, programa de moda semanal na TV O POVO, 

filiada à TV Cultura, compreendi a importância de conceber a moda como cultura. O programa 

foi transmitido até o início da queda da economia brasileira em meados de 2015. Depois disso, 

saiu do ar. Ouvi dos anunciantes que seria preciso cortar gastos, não sobrava verba para 

publicidade em mídia tradicional. Senti na pele e no bolso quem ganha a concorrência entre 

influenciadoras digitais e jornalistas. 

Para analisar a performance de Taciele considero importante compreender o 

processo de democratização do assunto moda que, desde a metade do século XIX, vem se 

estabelecendo como tema importante de diferentes maneiras na sociedade civilizada. Como 

aponta Gilda de Mello e Souza (2009), “é no século XIX, quando a democracia acaba de anular 

os privilégios de sangue, que a moda se espalha por todas as camadas e a competição, ferindo-

se a todos os momentos, na rua, no passeio, nas visitas, nas estações de água, acelera a variação 

de estilos, que mudam em espaços de tempo cada vez mais breves”.  

O dito popular de que não se deve julgar as pessoas pelas aparências, passou a ser 

contrariado pelos códigos do vestir apropriados por sociedades mais complexas, que têm certo 

número de grupos delimitados e segregados entre si. Oscar Wilde, no clássico da literatura 

britânica O Retrato de Dorian Gray (1891), afirma que “só um tolo não julgaria pela aparência”. 

A obra enquadra a sociedade da qual estamos falando em um fluxo de consumo como ato de 

comunicação, como exercício de expressão de si. A vestimenta é a forma pela qual um 

complexo conjunto de desejos e exigências do indivíduo é negociado em uma sociedade. O 

exercício de se diferenciar de um grupo social através da roupa e de se inserir em outro é 

realizado através da moda.  

Assim, a pesquisa que gerou esta dissertação buscou contextualizar os 

influenciadores no mundo da moda, refletir sobre o papel do YouTube na popularização de 

mensagens, abordar questões pertinentes à adolescência e o que concerne ao seu processo de 

pertencimento, e, por fim, traz a elaboração de uma análise de vídeos de Taciele Alcolea.  

O primeiro capitulo traz um recorte histórico, partindo do surgimento da moda 

como sistema nas sociedades modernas, passando pela crescente divulgação dos códigos do 

vestir pela mídia tradicional e a criação constante de influenciadores impulsionados pela 

indústria da moda. A proposta é traçar um percurso histórico-cronológico de como, através da 

mídia tradicional, a moda propaga símbolos que a sociedade compreende como elementos não-

verbais capazes de emitir expressões e significados sobre si. O capitulo também contempla o 
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trabalho de performance desses propagadores de desejo de consumo e apresenta a relevância 

social que o tema moda foi alcançando ao longo dos tempos.   

No segundo capítulo, a partir da abordagem sobre as relações entre moda e 

identidade baseadas no fluxo definido por Simmel, propõe-se a pensar a moda como uma 

pirâmide em que a classe nobre de uma sociedade determina o que a classe “baixa” deve desejar. 

Além disso, também são discutidos o conceito de tribo e a comunicação como cimento que nos 

une, de Mafessoli (2003).  

O terceiro capítulo apresenta a análise qualitativa. Para a construção do corpus de 

análise, foram selecionados nove vídeos de Taciele Alcolea, exclusivamente sobre o tema 

moda, postados em 2016 no canal no YouTube. Ao todo, o canal reúne cerca de 300 vídeos em 

cada ano, desde sua criação. Em 2016, Taciele alcançou 3.491.179 inscritos15 em seu canal. 

Assisti, em meados de 2017, pelo menos o início de cada um dos vídeos postados em 2016. 

Desses, foram escolhidos aqueles em que o tema central é a moda, com o foco na escolha da 

roupa e em dicas do que vestir.  

A análise de dados foi realizada considerando a representação e a estética 

valorizadas por Taciele nos vídeos. As características da fala e dos gestos da youtuber, assim 

como as temáticas vinculadas ao mundo da moda nos vídeos supracitados também foram 

consideradas. A metodologia de análise teve apoio no interacionismo simbólico (Goffman, 

2008), assim como na análise das narrativas da youtuber, encontrando amparo em autores como 

Paula Sibilia (2004), na performance diante das câmeras a partir do diáologo com Schechner 

(2006) e nas estratégias de linguagem audiovisual que se integram neste processo de construção 

de sentidos. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
15 Número registrado em 10 de maio de 2017 em acesso ao canal no YouTube Taciele Alcolea: < 
https://www.youtube.com/user/barbiepahetaci>. 
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2 INFLUENCIADORES DIGITAIS DE MODA E BELEZA 

 

 

Traçar, ainda que de modo breve, a trajetória da moda na sociedade, como 

fenômeno impulsionador de consumo, e o modo como historicamente ela foi sendo propagada 

na comunicação midiática é importante para compreendermos a origem do fenômeno dos 

influenciadores digitais.  Este capítulo resgata um pouco dessa trajetória, com ênfase na 

participação dos influenciadores de moda, desde a mídia analógica até os meios digitais.  

 

 

2.1 A essência do fluxo da moda  

 

 

São muitas as definições de moda. Para compreender as formas de se promover a 

moda, faz-se necessário um recorte histórico, a fim de percorrer como, desde seu surgimento 

até hoje, a moda tem sido encarada pelas sociedades. Não há conceito definitivo, nem registros 

precisos do seu surgimento, mas há pistas de que a moda se propagou pelo mundo sustentada 

pela capacidade de gerar capital no ocidente e pela inversão do seu papel utilitário para adquirir 

caráter ornamental (SVENDSEN, 2004).   

A roupa, principal instrumento da moda, simplesmente como coberta do corpo, 

usada na antiguidade não é reconhecida como tendo um caráter próprio de moda. As pessoas 

passavam meses, até anos com a mesma indumentária, sem se preocupar com alterações 

estéticas. Não que fosse uma época desprovida de vaidades ou cuidados com a beleza, mas a 

proposta da roupa era ser funcional. “Em geral, ricos e pobres usavam roupas com formas 

semelhantes, embora os ricos mandassem fazer as suas de materiais mais caros e usassem 

ornamentos” (SVENDEN, 2010, p. 23).  Até o século XIV, os mesmos padrões estéticos 

vigoravam por anos a fio. Não havia uma aceleração cíclica como há no consumo dos dias de 

hoje, ou mesmo quando o fenômeno se estabeleceu em sociedades modernas, no Renascimento 

(SVENDEN, 2010). 

Para Simmel (2008) a moda é, em essência, fluxo. Ela surge em um grupo social 

específico, e, como corrente, se espalha por outros grupos, comunidades, nichos e sociedades 

específicas. Depois que seus símbolos são apropriados e consumidos por determinada tribo, em 

pouco tempo tende a ser substituída por outra moda. “Moda essencialmente envolve mudança, 

definida pela sucessão de tendências e manias em espaço curto de tempo, é um processo de 
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obsolescência planejada” (MIRANDA, 2008, p. 17). É a constante busca pelo novo, pelo estar 

diferente da maioria, pelo desejo de estar enquadrado que a caracteriza não apenas como uma 

coincidência inevitável. A obsolescência de que fala Ana Paula Miranda remete ao 

planejamento da indústria de moda – entre muitos outros – de que o que está sendo produzido 

deve ser feito para ser substituído rapidamente, de modo a alavancar o ciclo da produção. É um 

processo associado à promoção de um sentimento de constante insatisfação com o que se tem 

para ir em busca de outro, seja outra aparência física ou estilo de vida. 

Cada época da história moderna tem uma relação própria com a moda, que como 

fluxo, embora seja constante, adquire velocidades diferentes. Essa variação está relacionada ao 

nível de desenvolvimento econômico, social e tecnológico das sociedades. Diante disso, o 

grupo de onde a moda surge e a partir de onde é difundida torna-se constantemente 

questionável. No exercício de mapear quem desperta os desejos de consumo e quem apresenta 

o novo, com a sedução capaz de fazer a roda viva da moda girar, é importante entender como a 

informação de moda vem sendo propagada entre usuários e consumidores no decorrer dos anos. 

É sobre essa questão que este capítulo se debruça. Partindo dos possíveis conceitos 

e citações que definem moda, buscamos compreender como esse sistema estruturou sua 

comunicação de maneira eficaz para gerar o consumo e quem impulsiona esse ciclo.  

As páginas a seguir estão estruturadas em três subtópicos. O primeiro deles é sobre 

os modos de compreender a moda, traçando um breve histórico do fenômeno e percorrendo os 

caminhos pelos quais a comunicação midiática propagou símbolos deflagradores de sentido da 

moda.  No segundo subtópico, sobre influenciadores digitais, analisamos como a cibercultura 

desenvolve um novo imaginário da moda. Para além de uma comparação de atuação online/off-

line, pretendendo perceber como esses influenciadores ultrapassam o ambiente digital e 

colaboram para redefinir tradicionais modelos de influência de consumo de moda. Por último, 

detalhamos a atuação da youtuber Taciele Alcolea nas esferas online e off-line, de modo a 

favorecer a problematização de sua performance nos vídeos sobre moda que constituem o 

corpus desta pesquisa mais à frente.  

 

 

2.2 Modos de compreender e promover a moda: breve percurso histórico dos 

influenciadores de moda 

 

Há inúmeras maneiras de se compreender a moda. Ela pode ser percebida como 

consumo de padrões estéticos particulares ou considerada com base no fluxo de imitação e 
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popularização de um estilo, ou ainda como representação de vanguarda, só para citar algumas 

possibilidades. Todas essas linhas de pensamento têm relevância para a compreensão do 

assunto e colaboram, de algum modo, para a compreensão do fenômeno da moda, ou seja, uma 

não anula a outra. Essas linhas convergem em um ponto: a moda está nas ruas, em diferentes 

esferas sociais, grupos de idade e revela especificidades importantes da sociedade moderna.  

Pensar a moda como “um padrão estético particular” é aproximá-la dos processos 

de construção identitária de indivíduos e grupos sociais, tema que será aprofundado no próximo 

capítulo. O diálogo com essa definição remete ao fluxo de imitação próprio da moda. Alguém 

ou algum grupo adota determinado vestuário, ou tipo de adorno, ou mesmo uma conduta, e, em 

alguns casos, desperta o desejo de outro grupo. A moda exerce, então, a tarefa de produzir 

símbolos capazes de comunicar algo, caracterizando-se, dessa forma, como defende Mafessoli 

(2003), como o cimento, a cola que garante o pertencimento cultural que buscam os indivíduos. 

Portanto, a moda proporciona os símbolos que são veiculadores e difusores dos sentidos que 

devem ser partilhados pelas culturas, como a comunicação que nos une. Neste sentido, a moda 

é percebida como instrumento por meio do qual os consumidores expressam as percepções de 

suas identidades e suas conexões com grupos sociais específicos. (CRANE, 2011, p.14). 

A moda também pode ser encarada como “popularização de um estilo”, ou seja, 

uma estética determinada, que é apropriada por um grande número de pessoas, o que ocorre 

muitas vezes como resultado do estímulo ao consumo difundido pela indústria. Moda é, neste 

sentido, um produto de mercado e um processo de ação mobilizado pela indústria do consumo. 

Segundo Canclini (1997), o consumo é um modo ativo de relação, não só com os objetos, mas 

com o mundo. O indivíduo consome para representar a si mesmo e comunicar quem é. Em um 

culto à fantasia, a moda vai produzindo os figurinos necessários para cada um, individualmente, 

construir a própria narrativa de si mesmo. 

Quanto mais pessoas estiverem consumindo adereços para sua própria construção 

e realização social, mais a indústria da moda lucra. A estratégia de vender mais propaga a 

suposta democratização da moda e, assim, impulsiona a produção em larga escala. A moda, 

nesse sentido, se torna mais democrática em sua capacidade de alcançar grandes públicos. O 

grupo que assume a condição de influenciador de moda é variado, podendo incluir ídolos das 

artes (dança, teatro, música etc.), do esporte, comunicadores etc. Além disso, a moda é também 

susceptível a ser influenciada por processos sociais e culturais mais amplos, como é o caso das 

manifestações urbanas, anseios coletivos, como o empoderamento feminino, a busca por 

desconstrução de marcadores estéticos exclusivos entre gêneros, entre outros. É quando ocorre 

a consolidação da sociedade de consumo apontada por Baudrillard (1972), em que as pessoas 
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já não consomem coisas, mas sim signos. Veste-se para demonstrar o compartilhar de 

determinada filosofia e/ou estilo de vida. 

A corrente que define a moda como “consumo de bens simbólicos” dialoga com a 

ideia de que ela pode ser compreendida como representação de vanguarda. Essa perspectiva 

aponta diretamente para o conceito de influenciador de moda. A roda da moda gira quando um 

grupo de consumidores se apropria de um padrão estético novo ou reinventado, buscando se 

diferenciar dos demais.  Esse grupo exerce uma liderança no fluxo de propagação da informação 

de moda. Historicamente, esse papel de líder da moda foi negociado diversas vezes 

(LIPOVETSKY, 1987). Ora dominado pelas divas do cinema, ora encabeçado por movimentos 

urbanos. 

Lipovetsky aponta a moda como um “espelho onde se torna visível aquilo que faz 

nosso destino histórico mais singular: a negociação do poder imemorial do passado tradicional, 

a febre moderna das novidades e a celebração do presente social” (2009, p. 11). Registra-se, ao 

observar o fenômeno, um retrato social para onde quer que se olhe. A moda é capaz de gerar 

recortes que possibilitam compreender - além de hábitos associados ao vestuário - práticas e 

grupos sociais. E, principalmente, hoje ela não é igual a ontem. No entanto, não pode ser 

considerada fenômeno universal, mas próprio de certas sociedades e épocas (SOUZA, 2009). 

A moda como conhecemos hoje, propagadora de tendências do vestir, surgiu com 

o Renascimento. É nessa época que as cidades se tornaram mais populosas, foi estabelecida a 

vida na corte, ao mesmo tempo em que o interesse pelo vestuário cresceu. “A aproximação em 

que vivem as pessoas na área urbana desenvolve, efetivamente, a excitabilidade nervosa, 

estimulando o desejo de competir e o hábito de imitar”, aponta Gilda de Mello e Souza (2009, 

p. 21). É nessa perspectiva que a moda perde seu caráter de indumentária para se transformar 

em dispositivo de diferenciação. 
 
Da metade do século XIV à metade do século XIX: é a fase inicial da moda, onde o 
ritmo precipitado das frivolidades e o reino das fantasias instalaram-se de maneira 
sistemática e durável. A moda já revela seus traços sociais e estéticos mais 
característicos, mas para grupos muito restritos que monopolizam o poder de 
iniciativa e de criação. Trata-se do estágio artesanal e aristocrático da moda 
(LIPOVESTKY, 2010, p. 27). 
 

Ocorre nas sociedades um processo de valorização do adorno, constante busca pelo 

novo, o que distingue a moda da tradição. Gabriel de Tarde postula que os costumes cultuam o 

passado, estando ligados à tradição, enquanto a moda cultua o presente, adotando sempre a 

novidade (TARDE, 1976). A mudança de tempos em tempos não caracteriza o movimento 

decorrente do sentimento de desejar o novo, por isso, não se configura como moda. O cenário 
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econômico do emergente capitalismo mercantil do período medieval tardio contribuiu para 

fortalecer o fluxo da moda. “A Europa experimentava então um desenvolvimento econômico 

considerável, e as mudanças econômicas criaram a base para mudanças culturais relativamente 

rápidas”. (SVENDSEN, 2004, p. 24) 

Este ciclo impulsiona o desejo de consumo e, quanto mais acelerado, mais rentável 

é para a indústria da moda. “A mudança nas roupas tornou-se uma fonte de prazer em si mesma” 

(SVENDSEN, 2004). Imitar o grupo ou a pessoa que se admira é, para algumas pessoas, uma 

realização pessoal e uma forma de reafirmar a própria identidade. A saga em acompanhar tais 

grupos propagadores de tendências de moda ganha, com o passar dos anos, um fluxo cada vez 

mais acelerado. Essa dinâmica é constantemente comandada pela indústria da moda, que 

estimula o constante consumo.   
 
No século XVII a burguesia está lançada francamente na competição e no século 
XVIII repontam todas as manifestações características da moda tal como hoje a 
concebemos. Contudo, é no século XIX, quando a democracia acaba de anular os 
privilégios de sangue, que a moda se espalha por todas as camadas e a competição, 
ferindo-se a todos os momentos, na rua, no passeio, nas visitas, nas estações de água, 
acelera a variação dos estilos, que mudam em espaços de tempo cada vez mais breves 
(SOUZA, 2009, p. 21). 

 

A competição inerente ao ciclo da moda parte da vontade de imitar quem se admira 

ou de se diferenciar de determinado grupo para se destacar (SIMMEL, 2008). Esse recorte 

histórico se faz necessário para refletir de onde, tradicionalmente, se propagavam as 

informações sobre as novidades da moda. Foi a partir da década de 1670 que esta indústria, 

com a concepção atual, surgiu na sociedade ocidental, mais precisamente em Paris: “A 

gigantesca rede de designers, fabricantes, comerciantes e publicitários que decretam as 

mudanças da moda e ditam cada detalhe da imagem oficial que a moda deve assumir a cada 

nova estação” (DEJEAN, 2010, p. 47). Durante esse período, foram criadas as primeiras 

publicações com informações de moda. Através de ilustrações, as revistas de moda indicavam 

as novidades em roupas, sapatos, acessórios e penteados. 

Blackman (2007) indica que 1672 foi o marco inicial das revistas de moda. O 

almanaque francês Le Mercure Galant, publicação voltada para as mulheres, é considerado o 

precursor do jornalismo de moda. 

 

Foi a primeira a divulgar notícias sobre moda, objetos de luxo, etiqueta e a vida na 
corte de Luís XIV para as províncias francesas e para os outros países. Seu objetivo 
era informar a sociedade sobre os assuntos da corte e os debates artísticos e 
intelectuais. Os primeiros figurinos de moda em revistas foram publicados em Le 
Mercure Galant em 1678. Sua fórmula foi largamente imitada (ALI, 2009, p. 310). 
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Figura 1 – Le Mercure Galant, 1672 

 

Svenden destaca que as primeiras revistas de moda foram registradas nas décadas 

de 1770 e 1780, mas que apenas em 1920 chegaram a ter circulação. É o caso da inglesa Lady’s 

Magazine (1770) e a alemã Journal des Luxus und der Moden (1786), voltadas para o público 

feminino. “Essas revistas sem dúvida serviram para aumentar a rapidez com que a moda 

circulava, já que a informação sobre o que estava “in” e “out” era difundida muito mais depressa 

e para mais pessoas que antes” (SVENDEN, p. 25). É com a Lady’s Magazine que as ilustrações 

de moda começaram a ganhar cor. “Algumas gravuras eram coloridas à mão, mas estilistas e 

costureiras pintavam as páginas em preto e branco para mostrar os modelos às clientes. A partir 

de 1790, todas as gravuras passaram a ser coloridas” (ALI, p. 315). A imagem colorida atua, 

então, como uma das primeiras representações reais do que está na moda. A gravura colorida 

aproximava a roupa da realidade da leitora e sugeria indicações de como deveriam ser feitas as 

combinações de tons e tecidos. Ao sugerir as cores e formas, a revista se configurava como 

influenciadora nas escolhas do que vestir. 

   
Figura 2 – Lady’s Magazine, 1770. 

Figura 3 – Journal des Luxus und der Moden, 1786. 
             

Durante esse período, a moda e publicações sobre o tema eram voltadas para classes 

ricas, que detinham poder de consumo e também sabiam ler. Nesse cenário, as influenciadoras 

de moda eram as mulheres de classes ricas, que tinham acesso a informação e poder de 
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consumo. Era a partir delas que o fluxo da moda se tornava hierárquico. As novidades 

chegavam às ruas através dessas mulheres, que eram copiadas pelas classes mais baixas. Ao 

propagar nas ruas um estilo ou uma cor, as classes mais ricas iam em busca de se diferenciar. 

Ainda hoje, influenciadoras de moda de classes ricas nas redes sociais se destacam pelo acesso 

privilegiado a informações de moda, lançamento de coleções e convites exclusivos. No entanto, 

esse monopólio do acesso a informação não existe mais nos dias de hoje e a noção de que este 

fluxo ocorre de modo unilateral já foi problematizada. 

 As grandes tiragens sobre moda começaram a circular em 1830 com a Godey’s 

Lady’s Book, maior revista feminina durante cinco décadas, como afirma Fátima Ali em A Arte 

de Editar Revistas (2009). Com ricas gravuras dos lançamentos de moda parisiense, a revista 

editada na Filadélfia, nos Estados Unidos, empregava 150 mulheres para pintar as gravuras. 

Chegou a ter 150 mil exemplares em circulação.         

No entanto, a popularização das revistas com conteúdo de moda só aconteceu em 

1852, com a The English Woman’s Magazine. De preço baixo, voltada para a classe média, 

trazia ilustrações de moda com moldes de papel e instruções de costura, “tornando a última 

moda parisiense acessível à classe média” (ALI, 2009).   

Em 1867, surgiu nos Estados Unidos a Harper’s Bazar (com um “a” apenas na 

época), totalmente voltada para moda. O subtítulo da revista anunciava “um depósito de moda, 

prazer e instrução” (ALI, 2009, p. 332). Passou por diferentes crises financeiras, mas se 

consolidou como a primeira revista de moda do mundo e existe até hoje. Atuou sozinha até 

1892, quando a Vogue entrou no mercado para ser “sinônimo de moda e bom gosto”, como 

dizia o slogan. Voltada para a população abastada de Nova Iorque, a Vogue tinha fotos 

maravilhosas e um objetivo claro que a rendia uma boa receita publicitária: vender roupas (ALI, 

2009). 

 

    

Figura 4 – Harper’s Bazar, 1867                  
Figura 5 – Vogue, 1892 
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O avanço das tecnologias de impressão, principalmente a invenção da rotativa em 

1886, e um cenário de expansão econômica depois da Guerra Civil, transformou a publicação 

de revistas em um negócio lucrativo. Alguns dos fatores que contribuíram para abrir espaço 

para um mercado de revistas acessível e de qualidade foram “as novas técnicas de fabricação 

de papel, que o tornaram mais barato; o crescimento da indústria, que impulsionou a 

publicidade; a melhor distribuição de renda, que fez crescer o público leitor; e a ampliação do 

acesso à educação formal” (ALI, 2009, p. 341). 

O século XX iniciou com a explosão de publicações que, a esta altura, já eram 

consideradas “ditadoras de moda”. Além de serem os principais meios de divulgação da 

informação sobre moda, as revistas, nesse período, tratavam as tendências de moda como regras 

absolutas a serem seguidas. Quem estivesse fora dos padrões descritos e retratados pelas 

publicações era considerado “fora de moda”. Nesse sentido, o conceito de influenciadora 

ganhava conotação mais agressiva. Para além da influência havia uma imposição. 

A fotografia em cores ganhou força e se consolidou em meados do século XX. A 

Vogue publicou a primeira foto colorida em 1932. Além das ruas que sempre atuaram como 

termômetro do que é tendência de moda, reforçando o ciclo de imitação, que impulsiona o 

consumo e a busca pelo novo, as revistas especializadas se fortaleceram como constituintes de 

uma consciência coletiva de moda na cultura ocidental. “À medida que o público leitor cresceu, 

a consciência da moda também e revistas totalmente ou parcialmente voltadas para a moda 

floresceram e foram largamente lidas pela classe média” (NEVINSON, 2010, p. 5).  

No entanto, as revistas nem sempre tiveram estabilidade financeira para se sustentar 

como principais propagadoras de tendências de moda. Com a quebra da bolsa de valores de 

Nova Iorque em 1929, o mundo viveu a pior crise econômica do século. Houve uma 

significativa queda de receitas da alta-costura. O papel da mulher na sociedade passou por 

profundas transformações durante e após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Muitas 

mulheres passaram a ocupar o lugar dos homens no mercado de trabalho, algumas emagreciam 

com a nova rotina de vida voltada para o sustento da família e, em boa parte das sociedades, as 

mulheres precisavam assumir uma postura forte e ativa (NERY, 2009). Os moldes das revistas 

continuavam úteis para donas de casa que, os levavam a costureiras particulares, mas a maioria 

das mulheres teve que sair de casa para trabalhar e começou a escolher vestuários mais práticos.  

Com a criação do cinema na virada do século e a consolidação da indústria 

cinematográfica nas décadas seguintes, a sétima arte tornou-se uma eficiente promotora de 

ideologias. Através de narrativas clássicas, os roteiros hollywoodianos apresentavam modos de 

alcançar a realização pessoal e a felicidade (XAVIER, 1984, p. 29). Nesse contexto, as estrelas 
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de Hollywood conquistaram o mundo e impulsionaram adorações e paixões extremas, 

tornando-se referências estéticas para consumidoras de moda. As celebridades do cinema, desde 

os anos 1910-20, impuseram-se como líderes de moda. 

 

Greta Garbo difundiu o corte de cabelos semilongos, o uso da boina e do tweed; a 
voga do loiro platinado vem de Jean Harlow; Joan Crawford seduziu o público com 
seus lábios alongados; Marlene Dietrich fez furor com suas sobrancelhas depiladas. 
Clark Gable conseguiu tornar fora de moda o uso da camiseta masculina em 
conseqüência de It Happened one night. (LIPOVESTKY, 2010, p. 248).  

 

Retratadas em revistas e na tela do cinema, as celebridades continuam a inspirar 

admiração de grandes públicos até hoje. Suas histórias de vida, cercadas de luxo e excessos, 

contadas e celebradas pela imprensa, fortalecem o fantasmático em torno da identificação.  

Como afirma Edgar Morin, “elas vivem muito longe, muito acima do mundo dos mortais” 

(MORIN, 1972, p. 20). E isso as envolve em uma aura aspiracional que tem impulsionado o 

consumo. 

 

Patricia vê com frequência entrar em sua loja mulheres com uma revista debaixo do 
braço, com uma foto especial de determinada estrela vestida de certa maneira, e 
usando esta ou aquela bolsa. O que suas clientes querem, ela diz, é possuir aquela 
bolsa ou aquele vestido. O quanto aquele objeto lhes agrada pode, de vez em quando, 
parecer uma questão bastante acidental, e podemos eventualmente nos perguntar se o 
que elas querem não é, sobretudo, o objeto de desejo do outro, nessa circunstância, o 
da estrela que o usa, muito mais do que o vestido ou a bolsa em questão (NAVARRI, 
2010, p. 56). 

 

A Revolução Industrial acelerou o consumo e as novas tecnologias de produção 

deram origem a distribuição de produtos em larga escala. A França deixou de ser única 

referência de estilo e outros países, como os Estados Unidos e a Itália, fortaleceram-se como 

polos de moda. A maioria das pessoas viveu o segundo pós-guerra ávidas por diversão e 

cultuaram o consumo estético como uma forma de liberdade.  O avanço da industrialização, a 

valorização do tempo livre e a prosperidade do emprego aumentaram a oferta de bens para 

consumo. A melhoria de vida, que beneficiou principalmente as camadas médias, transformou-

as em ávidas consumidoras.  “A vida moderna dos anos 1950 tinha suas raízes atreladas aos 

valores morais burgueses de uma família nuclear, representando a vida em uma sucessão de 

papéis repetitivos, e a aparência certamente era fundamental”, pontua Zimmerman (2016), em 

uma análise sobre o espírito do tempo deste determinado período.  

Este cenário favoreceu a segmentação das informações de moda. As revistas 

ficaram cada vez mais especializadas, voltadas para fatias de público definidas por faixa de 

poder de consumo e idade. A figura de editoras de moda como mediadoras do que é a moda in 
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e out16 se fortaleceu com publicações como a Vogue e a Harper’s Bazaar (agora com dois “as”), 

que nessa época atraíam grandes investimentos publicitários. 

 
A irlandesa Carmel Snow, diretora da Harper’s Bazaar, já era conhecida antes, mas 
celebrizou-se ao cunhar a expressão New look para a coleção de Christian Dior em 
1947, e Diana Vreeland, uma das mais consagradas representantes da profissão, 
reinou absoluta, dividindo-se durante sua vida entre a Harper’ s Bazaar e a Vogue, 
inspirando inúmeras outras profissionais em diversos países (SABINO, 2007, p. 241).  
 

Embora seja impossível definir um mediador absoluto entre a indústria da moda, os 

estilistas e o público em geral, a decisão do que iria estampar a capa das principais revistas de 

moda do mundo garantia às editoras uma aura de luxo, glamour e autoridade máxima sobre o 

assunto moda.  

Naturalizou-se a ideia, de certa forma até hoje, de que moda é o que está nas 

revistas. As publicações exerceram, desde sua criação, o papel de mediadoras entre os 

produtores de moda e o grande público, fazendo a conexão entre produto e consumidor. 

Editoriais, reportagens, fotografias desenham de que maneira os indivíduos se encaixam na 

sociedade por meio dos símbolos do sistema da moda. Desse modo, incluem e excluem 

consumidores de diferentes grupos sociais. 

 
O modelo de Thompson e Haytko (1997) de adoção de moda sugere que os designers 
de moda e a mídia têm habilidade quase ditatorial para criar a obsolência planejada. 
Nesse caso a lógica da moda é a da obsolência planejada, processo ideológico que 
imerge a percepção os consumidores nos significados culturais e ideais sociais que 
promove estado perpétuo de insatisfação com o estilo de vida e com a aparência atual 
(MIRANDA, 2008, p. 80). 

 

Nesse breve histórico que considerou onde estiveram os influenciadores de moda, 

desde o surgimento do fenômeno até o século XX, identificamos que o locus primordial de 

mediação dessa influência era a imprensa tradicional, que atuava como meio de divulgação do 

que produziam estilistas ou na figura de celebridades da indústria cultural. O fluxo de 

informação para influenciar o consumo esteve desenhado para a indústria e para a mídia, 

seguindo um modelo unilateral destas para o público. Essa influência das pessoas sobre o que 

é moda foi resignificada ao se estabelecer um dinamismo maior na produção de informação de 

moda e nas formas de relacionamento advindas da tecnologia. A comunicação de moda passou 

a exigir, cada vez mais, novidades do mercado para dar conta da velocidade com que precisava 

																																																													
16 In e out no mundo da moda se refere ao que está dentro e fora de moda, respectivamente. É de uso coloquial e 
expressão recorrente nas publicações até os anos 1990. A partir dos anos 2000 surgiu nas publicações de moda o 
conceito de democratização do estilo de se vestir e esses termos deixaram de ser usados. No entanto, o conceito 
de estar in ou out continua a ser usado até os dias de hoje.  
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produzir informação e vice-versa. A obsolescência – própria do sistema da moda, como já foi 

dito anteriormente – chegou a níveis nunca vistos. “Hoje, o que é in, na sociedade dominada 

pelo consumo, estará out na moda de amanhã” (NERY, 2009, p. 266).  

O desafio para mapear os fluxos de informação de moda capazes de gerar 

influenciadores de consumo foi redefinido com o avanço da tecnologia.  Nos anos 1970, ocorreu 

o que Santaella (2004) aponta como uma sincronização de todas as linguagens e mídias. As 

tecnologias promoveram novos usos e segmentações cada vez mais específicas, gerando assim, 

novas formas de uso e, principalmente, de compartilhamento. 
 
Rompendo com os traços fundamentais da cultura de massas, a saber a simultaneidade 
e uniformidade da mensagem emitida e recebida. O crescimento da multiplicidade de 
mídias, a multiplicação de suas mensagens e fontes foi dando margem ao surgimento 
de receptores mais seletivos, individualizados, o que foi sem dúvida, preparando o 
terreno para a emergência da cultura digital, na medida em que esta exige receptores 
atuantes, caçadores em busca de presas informacionais de sua própria escolha 
(SANTAELLA, 2004, p. 67). 

  

Assim sendo, as transformações pelas quais os meios de comunicação de moda 

passaram com a revolução tecnológica e a inclusão digital, pulverizaram os investimentos das 

mídias tradicionais para novas mídias. A publicidade até hoje divide sua verba entre mídias 

tradicionais impressas e divulgação online. As formas de noticiar também foram reconfiguradas 

pelas plataformas digitais, desenhando um novo fluxo de mercado e de produção de moda.  

O advento da internet amenizou as barreiras culturais, repercutindo em todos os 

setores, tais como econômicos, políticos ou socioculturais (MORIN, 1995). O mundo admitiu 

um contexto global de comunicação, absorveu diferentes tipos de mídias e nos sentimos 

confortáveis com o que Jenkins (2011) define como cultura de convergência: “onde as velhas 

e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder 

do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (2011, p. 

27).  

Desta maneira, novos atores – de alto alcance através das redes sociais – foram 

alçados ao papel de influenciadores de moda, como veremos no tópico a seguir. 

 

 

2.3 Panorama dos influenciadores digitais mais influentes no mercado de moda 

 

 



29 
 

Atualmente, as primeiras filas dos desfiles das principais grifes do mundo são 

ocupadas por influenciadoras digitais (digital influencers, aquelas que têm canais no YouTube, 

blog ou milhares de seguidores nas redes sociais). É a foto publicada por elas na web que, nos 

dias de hoje, gera audiência imediata para marcas e produtos de moda.  Desde 2010, quando a 

norte-americana Tavi Gevinson, blogueira de então 13 anos, foi convidada para sentar na 

primeira fila do desfile da grife francesa Dior, durante a semana de Alta Costura de Paris, o 

assunto é recorrente nas fashion weeks. Estilistas não paparicam mais apenas as editoras de 

moda de revistas ou jornais de grande circulação: a atenção agora é dividida com as 

influenciadoras digitais, numa estratégia de mercado voltada em alcançar novos e maiores 

números de consumidores.   

No Brasil, em 2014, o Jornal O Globo publicou um texto narrando o comportamento 

da blogueira brasileira Thássia Naves17, na primeira fila do desfile do estilista Pedro Lourenço, 

na semana de moda São Paulo Fashion Week. “Sentada ao lado do diretor de moda da Vogue, 

ela, que arrasta 1,3 milhão de seguidores, fotografou até não poder mais. E postou só uma foto, 

com a legenda: “Foi lindo, congrats”. Resultado: 8.647 curtidas”18. Esse número imediato de 

curtidas é o que interessa às marcas que convidam as influenciadoras digitais para seus fashion 

shows. Cabem cerca de 300 convidados sentados em uma sala de desfile, mas uma digital 

influencer na primeira fila garante que pelo menos 8.647 pessoas vejam um look da coleção 

praticamente em tempo real e ainda interajam positivamente com a imagem através do like.  

As redes sociais provocaram a desterritorialização das passarelas (GALVÃO, 

2006). O conceito reconhece que um desfile de moda não ocorre ao vivo apenas para a plateia 

presente no evento. Através das redes sociais, de transmissões online, vídeos em tempo real ou 

fotografias é possível, através dos dispositivos disponíveis a cada pessoa, acompanhar o mesmo 

desfile de qualquer lugar do mundo. O que se apresenta em um desfile de moda atualmente 

alcança em tempo real uma audiência ativa, com características nômades e efêmeras (CASTRO, 

2004). “A moda em rede determina novos padrões de percepção e experiência” (GALVÃO, 

2006, p. 135). 

 O ciberespaço permite o desenvolvimento de uma nova construção do imaginário 

da moda. A estrutura midiática com a advento das redes sociais se divide em funções massivas 

(analógica) e pós-massivas (digital) (LEMOS, 2003). É a primeira vez na história da 

																																																													
17 Thássia Naves foi uma das primeiras blogueiras de moda a ter projeção nacional e internacional. Mineira, ela 
assina o “Blog da Thássia”, tem um canal no YouTube com mais de 160 mil inscritos e 2,9 milhões de seguidores 
no Instagram. 
18 Disponível em: < http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/blogueiras-da-sao-paulo-fashion-week-elas-so-
querem-clicar-554250.html>. Acessado em 20 de agosto de 2017. 
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humanidade que os indivíduos se veem como produtores e disseminadores dessas informações 

em tempo real. Sob diversos formatos e modulações, qualquer indivíduo colabora com a rede 

de informações, reconfigurando, assim, a indústria cultural (LEMOS, 2003, p.126). Desta 

maneira, a “convergência digital dos meios reorganiza os modos de acesso aos bens culturais e 

as formas de comunicação” (CANCLINI, 2008, p.33). 

Neste cenário, o papel das influenciadoras digitais começa a ter relevância nos 

estudos da comunicação e da cultura de convergência. Em agosto de 2016, o instituto Provokers  

realizou para o Google e o portal Meio & Mensagem a pesquisa “Os novos influenciadores: 

quem brilha na tela dos jovens brasileiros”19. Os dados revelaram que das 20 personalidades 

mais admiradas pelos adolescentes, entre 14 e 17 anos, dez delas são youtubers – produtores de 

conteúdo/donos de canais no YouTube. A youtuber Taciele Alcolea, estudo de caso dessa 

pesquisa, está na 12ª posição do ranking e Bianca Andrade, do Blog Boca Rosa, que também 

fala sobre assuntos de moda e beleza, está em 16ª lugar. 

Diferente das revistas, em regra, pagas e segmentadas a públicos-alvo definidos 

pelo poder de consumo, as influenciadoras digitais absorvem e divulgam as mudanças do 

comportamento de moda com mais rapidez do que uma gráfica de papel. “Uma das inovações 

interessantes do espaço da comunicação aberto pela internet é que se está diante de um tipo de 

paisagem mental coletiva de centros de interesse, de paixões ou de áreas de competência” 

(LÉVY apud CASALEGNO, 2006, p. 265).  

O relatório Estado da blogosfera (2010), realizado pelo site Technorati, aponta que 

cerca de 120 mil blogs são criados a cada dia, com 1,5 milhão de posts por dia. Nesse canal de 

comunicação, a moda é um dos principais mercados, na busca em satisfazer as demandas dos 

consumidores (FEDHALI E DWVER, 2001). As blogueiras que transitam pelo YouTube vêm 

se tornando líderes de moda com mais relevância e alcance do que as editoras de moda de 

revistas (STONE, 2013). Prova disso é que algumas blogueiras, com altíssima audiência, 

“invadiram” a passarela e desfilam a convite das grifes. A paulistana Lalá Rudge tem um blog 

que leva seu nome. Em janeiro de 2017 desfilou para a grife italiana Dolce & Gabbana, na 

semana de moda de Milão, mesmo sem ter experiência como modelo de passarela. 
 
No desfile de verão 2017, a dupla italiana Stefano e Domenico convidou 20 
millennials20 para a primeira fila a fim de aumentar a presença da marca na vida dessa 
nova geração de consumidores e seus seguidores. Neste sábado (14.1), eles saíram de 

																																																													
19 Disponível em: < http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-mais-
influentes-da-internet-e-da-tv.html>. Acessado em 10 de setembro de 2017. 
20 Millennials é uma definição para a geração nascida entre 1997 e 2004; no entanto, esse recorte temporal já vem 
sendo questionado. Nesta pesquisa, o termo vai ser usado para se referir a geração que nasceu conectada com as 
tecnologias digitais.  
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trás de seus celulares e viraram protagonistas do show – mas não antes de 
compartilharem algumas selfies no backstage, é claro. Entre elas, estava a blogueira 
Lalá Rudge21 (Revista ELLE, 14 jan de 2017). 

 

A estratégia da Dolce & Gabbana – neste caso, se aplica a outras marcas que usam 

caminhos semelhantes –  tem alto retorno de audiência e se consolida como uma estratégia 

respeitada pela mídia tradicional. Os influenciadores digitais podem ser atalhos entre a indústria 

e o consumidor, a grife e o público-alvo, o produto e o cliente. Ao levar para a passarela uma 

blogueira que tem no Instagram 1,6 milhão de seguidores, a marca alcança boa parte dessa 

audiência. A foto do desfile publicada por Lalá Rudge na sua conta no Instagram, no mesmo 

dia em que ocorreu o desfile, rendeu 33.613 curtidas e 531 comentários. 

Os critérios que levam determinada blogueira ou youtuber ser considerada uma 

influenciadora digital surgiram com a cultura da participação, em que qualquer um pode ser 

produtor de conteúdo (SHIRKY, 2011). “A revolução está, hoje, centrada no choque da 

inclusão de amadores como produtores, em que não precisamos mais pedir ajuda ou permissão 

a profissionais para dizer as coisas em público” (SHIRKY, 2011, p. 50). Dessa maneira, 

podemos dizer que as redes sociais – incluindo aqui o YouTube – é uma mídia capaz de exercer 

a função de “tecido conjuntivo da sociedade” (SHIRKY, 2011, p. 52). Une as pontas de um 

processo comunicativo intercambiável pela sua capacidade de conversação com recursos para 

grande parte do comportamento generoso, social e criativo que presenciamos (SHIRKY, 2011). 

Para compreender o conceito de influenciador digital, consideramos importante percorrer o que 

Elizabeth Saad chama de gênese do processo de agenciamento da influência.  

 
Na prática, falamos de plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, 
Medium, Quartz, Google, que abrem espaços digitalizados a qualquer pessoa 
conectada para o exercício de trocas sociais, desenvolvimento de narrativas de todo 
tipo, formatos de (des)valorização das expressões entre participantes, exercício de 
ações de engajamento, monetização e disseminação das trocas (CORRÊA, 2017, p. 
32). 

 

Produtoras de conteúdos temáticos, essas comunicadoras têm alta visibilidade por 

tratarem de um tema segmentado, alcançam audiência pela frequência com que postam 

conteúdos e desenvolvem com essa audiência um laço social que as transformam em 

influenciadoras. Com um discurso que parte da promoção do eu, com textos sempre na primeira 

pessoa, compartilhando opiniões de consumo ou experiências de vida, as influenciadoras 

digitais têm uma importante função na web, que lhes garante o sucesso: atuam como filtros de 

																																																													
21 Disponível em: < https://elle.abril.com.br/moda/blogueira-brasileira-lala-rudge-desfila-para-a-dolce-gabbana/>. 
Acessado em 22 de setembro de 2017. 
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informação. Através de suas opiniões pessoais, são guias diante de tantas opções de links e abas 

disponíveis na web. As estratégias de aproximação do público, com relatos cotidianos de suas 

vidas íntimas, erguem capitais simbólicos em suas leitoras ou seguidoras, capazes de gerar uma 

relação afetiva e até de confiança. 
 
Da mesma maneira em que confiamos nas sugestões de nossos parentes e amigos 
próximos quando queremos decidir nosso próximo roteiro de viagem ou a compra de 
um novo cosmético, também confiamos nos blogueiros temáticos. Isso porque eles 
ocupam um espaço no ambiente digital que havia sido deixado vazio: enquanto a 
mídia tradicional não chegava às mídias sociais digitais, a informação de qualidade 
disponível em fóruns, blogs e redes era produzida pelos próprios usuários, quase 
nunca especialistas no assunto, mas sempre apaixonados pelas temáticas 
(KARHAWI, 2016, p. 44). 

 

Dessa forma, as influenciadoras se apropriaram de um nicho, inacessível às 

tradicionais empresas de comunicação e inexplorado pelas celebridades até então. Embora as 

revistas especializadas em moda e os grandes jornais tenham realizado eficiente migração de 

seus conteúdos para plataformas digitais, sofisticando a qualidade das imagens, investindo em 

coberturas em tempo real, apropriando-se de linguagens cada vez mais coloquiais, esses perfis 

nas redes sociais são impessoais.  Um canal não é uma pessoa, não tem rosto, namorado, nem 

dúvida sobre que roupa escolher para sair. Por isso não representa uma concorrência direta com 

as influenciadoras digitais.  

As celebridades são produzidas pela mídia tradicional e existem através dela. Há na 

figura da celebridade um distanciamento que lhe confere uma aura mágica, que até os dias de 

hoje, é capaz de despertar o desejo de imitação. No entanto não há diálogo em pé de igualdade 

com o público. Estar no cinema, na televisão, nas revistas não garante a interação tão desejada 

pelos seguidores, como é possível interagir com as youtubers, por exemplo. Como pondera 

Rojek (2008), a relação do fã com a celebridade é como “um consumidor anônimo e um rosto 

público” (p. 52).  

Desenha-se, nesse cenário, uma concorrência por audiência e pelo poder de 

influência entre as mídias tradicionais, e as blogueiras e youtubers. No entanto, o que se percebe 

é uma dupla consagração das blogueiras e youtubers. Por um lado, elas são legitimadas pelos 

grandes meios de comunicação: muitas delas costumam estampar capas de revistas, ser 

personagens em matérias sobre os mais diversos temas de comportamento, até mesmo pôsteres 

encartados em publicações. Além disso, se afirmam como “atividade tão legítima quanto o 

jornalismo de moda ou o conteúdo de marcas” (PEDRONI, 2015, p. 19). 
 
Nas comunidades virtuais que emergem na internet, essas expressões identitárias são 
discutidas e negociadas (...). tais interações acarretam, em termos puramente 
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econômicos, um enfraquecimento das celebridades enquanto discurso (PRIMO, 2009, 
p. 6). 

 

A audiência que se sente acolhida, amiga e íntima de influenciadores que usam o 

Eu como discurso nos conteúdos postados, é a mesma audiência que publica e curte selfies em 

suas redes, que posta fotos do almoço, da ida à academia, dos livros que está lendo. “Uma 

sociedade baseada na imagem e na repercussão dessa imagem no ambiente digital” (KARHAWI, 

2016, p. 48). O que fortalece a narrativa das influenciadoras digitais de moda e beleza é o livre 

trânsito para a construção de uma marca própria. Elas transitam entre a busca de legitimidade 

e de construção de uma reputação que as impulsiona a captar e manter uma audiência cada vez 

mais alta, capaz de gerar um capital econômico que as sustente. O objetivo do negócio da 

influenciadora digital é alcançar audiência para gerar novos negócios e monetizar seus 

conteúdos. 

A reputação dos atores, no caso, as influenciadoras digitais, é uma das principais 

qualidades valorizadas pela audiência da rede social (RECUERO, 2009). O termo tem 

diferentes definições, pode estar ligado às conexões, credibilidade ou visibilidade. As redes 

sociais são facilitadoras dos processos de construção de uma boa reputação, pois são canais 

livres para moldar uma imagem legítima de si. “Um blog pode ser lido porque tem informações 

relevantes, porque é engraçado, porque o ator simplesmente quer saber da vida do outro, etc. 

Assim, quando falamos em redes sociais na Internet, não há um único tipo de reputação” 

(RECUERO, 2009, p. 110).  

 A credibilidade desse processo de influência digital define como a blogueira ou a 

youtuber é capaz de monetizar seu conteúdo. Surge então o que Karhawi chama de “processo 

do Eu como commodity, do sujeito como mercadoria”. 

  

Construir uma mídia ou uma marca que, a posteriori, será substituída pelo valor de 
troca do próprio autor, só é um processo possível por conta da sociedade na qual 
estamos inseridos. Uma sociedade que enaltece a imagem pessoal, que valoriza aquilo 
que se mostra aos olhos de quem quer ver (KARHAWI, 2016, p. 49).  

 

Esse é um novo modelo de negócio que tem ditado regras de relacionamento entre 

o mercado e o público consumidor. A segmentação tem sido cada vez mais restritiva e eficiente. 

As marcas focam em consumidores específicos, seguidores de determinado influenciador e 

alcançam altos índices de vendas quando legitimados por eles. A seguir, apresentaremos o canal 

da youtuber Taciele Alcolea, por meio do qual problematizaremos um conjunto de estratégias 

para as influenciadoras alcançarem esse poder de convencimento de compra nos capítulos 

seguintes. 



34 
 

 

2.4 O canal de Taciele Acolea 

 

A proposta desta dissertação, como anteriormente indicado, é analisar a 

performance como uma estratégia utilizada por youtubers de moda e beleza, para conquistar 

seguidoras. Para anto, abordaremos um caso específico, o da youtuber Taciele Alcolea, a 

segunda youtuber brasileira22, com foco em moda e beleza, que registra mais inscritos em seu 

canal no YouTube23.  

Em 2018, a youtuber registra mais de 5 milhões24 de “leitoras”, como ela define a 

audiência inscrita em seu canal, 5,1 milhões de seguidores no Instagram e um site que leva seu 

nome25 hospedado no portal da revista Caras, da editora Abril. Taciele não é uma adolescente. 

Tem mais de 30 anos, é casada, e formada em Administração de Empresas. Desde 2009 no 

YouTube, já acumula quase 400 milhões de visualizações dos vídeos. 

Ela já fez parceria com fabricantes de moda praia, virou personagem de álbum de 

figurinha e estampou capas de revistas de moda como Glamour e Capricho. Em 2017 postou 

vídeos publicitários para marcas como Coca Cola, O Boticário, além de inúmeros posts 

publicitários no Instagram sinalizados com a hashtag publi. Hoje assina uma linha de 

cosméticos da marca Jequiti e viaja pelo País em eventos de lançamento de maquiagens, 

atraindo centenas de jovens. 
 
Um estande foi montado dentro da loja Memove, onde Taci receberia os fãs a partir 
das 14h. Porém, as 9h da manhã, uma fila imensa já havia se formado para que os 
interessados em beijar, abraçar e conseguir um autógrafo da youtuber pudessem retirar 
uma das 500 senhas, que garantiriam o atendimento. As primeiras 200 pessoas 
ganharam ainda um kit especial, que continha um batom da coleção Jequiti Ellas by 
Taciele Alcolea (IZQUIERDO in Veja São Paulo26, 2017).	

 

Ainda quando estudante de Administração, todos os dias da semana ela usava rosa 

para ir à faculdade. Os colegas a incentivaram a criar uma comunidade na Rede Social que fazia 

sucesso em 2009, o Orkut. A brincadeira de compartilhar o gosto por tudo de cor pink, truques 

de beleza, dicas do que vestir e fotos de looks do dia foi reunindo um número grande de 

																																																													
22 A primeira youtuber brasileira em inscritos no canal do YouTube é Bianca Andrade, do canal Boca Rosa. No 
entando, Bianca fala apenas de beleza.  
23 Esse ranking é diferente do citado acima. A pesquisa sobre influência apresentada no tópico anterior posiciona 
Taciele a frente da Bianca Reis. O critério observado aqui é apenas o número de inscritos. 
24 Dados atualizados em 30 de outubro de 2018, no endereço eletrônico  
< https://www.youtube.com/user/barbiepahetaci>.  
25 http://www.tacielealcolea.com/ 
26 Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/youtuber-taciele-alcolea-para-shopping-em-
lancamento-de-linha-de-maquiagem/. Acessado em 29 de agosto de 2017. 
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participantes. Com o surgimento do YouTube em 2005, Taciele levou a comunidade, que se 

chamava Barbie Taci, em referência à boneca da Mattel, para a plataforma de vídeos. Foi 

quando a audiência começou a crescer ainda mais.  

Taciele nasceu em Apiaí, uma cidade com pouco mais de 25 mil habitantes27 do interior de 

São Paulo. Carrega na fala o forte sotaque paulista, puxa o erre, e sempre começa os vídeos com o 

cumprimento: “Olá, meninas e meninos! ”, numa empolgação cantada e abrindo os braços, como que 

num abraço ao seu público.  É uma moça loira, pele clara, está sempre de batom colorido na frente das 

câmeras e com um imenso e largo sorriso enquanto fala. 

 
Figura 6 – Canal da Taciele Alcolea no Youtube. 

	
Ao assistir a qualquer um dos vídeos é possível perceber que Taciele fala com uma 

audiência formada principalmente por meninas adolescentes. Vez ou outra, ela se dirige a 

meninos, quase sempre quando o marido divide a cena com ela. Apresenta o casamento com 

Fernando Ferraz como um conto de fadas. Fernando é formado em Medicina, mas não exerce 

a profissão, é câmera de Taciele. A história do casal é conhecida pelas seguidoras. Ele foi o 

melhor amigo de Taciele desde os tempos do colégio, até que começaram a namorar com 14 

anos e se casaram. A festa e todos os preparativos foram devidamente documentados nas redes 

sociais da youtuber.  Fer (como é chamado por ela e pelas fãs) divide a cena com ela em boa 

parte dos vídeos, seja na frente das câmeras ou quando conversa com Taciele enquanto a filma. 

Taciele é carinhosamente chamada pelas seguidoras de Taci, e apesar do cumprimento inicial 

ser para moças e rapazes, ela se dirige, nos vídeos analisados, sempre às meninas.  

No canal, ela trata de temas ligados ao vestuário feminino e toda estética ao seu 

redor é inspirada no universo feminino, tal como definido por padrões hegemônicos celebrados 

na comunicação midiática. A youtuber apresenta gênero e faixa etária da sua audiência na fala, 

nos assuntos dos vídeos, no jeito de se vestir e de abordar questões sobre ser adolescente. Não 

chega a assumir um papel materno, mas faz o tipo “autoajuda”, dando conselhos e lições de 

autoestima. 

																																																													
27 Dados do IBGE. Disponível em: < http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=350270>. Acessado 
em 10 de maio de 2017. 
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Taciele posta novos conteúdos quase todos os dias. Eventualmente publica uma 

maratona diária que intitula de “Taci Todo Dia”. Os formatos dos vídeos de cerca de 10 

minutos, em média, são DIY (do inglês do it yourself – faça você mesmo – dicas de como 

customizar algo), tour por todos os cômodos da sua casa, desde a piscina ao closet  (a youtuber 

escolhe um cômodo e estilo câmera na mão mostra os detalhes da decoração, algum item novo, 

ou simplesmente mostra o espaço), receitas culinárias (ela mesma prepara alimentos simples, 

sanduíches, milkshakes...), dicas de maquiagem (na maioria das vezes os posts sobre 

maquiagem contém conteúdos publicitários), presentes ou brindes recebidos frequentemente 

(ela abre na frente das câmeras as caixas que recebe de marcas naquele período), desafios entre 

elas e os amigos (conhecidas na web como “trollagens”, são vídeos com pegadinhas que ela faz 

com o marido, familiares ou aparece sendo vítima de uma dessas situações que se pretendem 

engraçadas), responde a perguntas dos fãs (questões sempre de cunho pessoal, desde porque ela 

cortou o cabelo até quem paga as contas de casa, ela ou o marido), diários de viagem (os 

destinos funcionam como cenários para publieditoriais de roupas, acessórios e agências de 

viagens), entre outros. Em quatro horas é possível testemunhar um vídeo superar 100 mil 

visualizações. 

O sucesso de Taciele vai além das visualizações no YouTube. Ela é autora de um 

livro autobiográfico, no qual se dirige a adolescentes, intitulado “Olá, meninas e meninos”. A 

obra de 177 páginas encerra com a trecho: 
 
Os sonhos, os amores, as vontades, principalmente na adolescência, são repletos de 
fantasia; (...) Então eu acabo este livro dizendo que tudo isso passa; quando a gente 
cresce, aprende a sonhar com mais responsabilidade e entende que, para ser 
responsável, é preciso ter sorriso sincero e coração de criança, sempre (ALCOLEA, 
2016, p. 177).  

 

O discurso é totalmente voltado para quem ainda não se tornou adulto. Ela trata a 

adolescência como uma fase da qual ela ainda compartilha “as fantasias” e faz o link com a 

infância. Em especial, ela afirma compreender as “vontades” da adolescência. É como se 

Taciele ocupasse o lugar de melhor-amiga da adolescente que a lê. 

  A youtuber figura na lista das 20 mulheres mais influentes do Brasil, como já foi 

dito, e é uma das influenciadoras digitais mais bem monetizadas no mercado brasileiro. O 

colorido dos cenários, o estilo das roupas, os conselhos de vida são alguns dos elementos sobre 

os quais essa análise irá se debruçar nos capítulos seguintes, na intenção de percorrer o caminho 

que Taciele Alcolea projeta para alcançar tamanho sucesso entre adolescentes. O exercício de 

olhar para os elementos visuais dos vídeos, assuntos, posturas e estéticas que fazem parte do 



37 
 

universo de interesse de adolescentes passa também pela compreensão de quais são os anseios 

e as questões que envolvem essa fase da vida e o que a caracteriza. 
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3 MODA, IDENTIDADE E PERFORMANCE 

 

No mundo conectado e globalizado em que vivemos, o consumo é cada vez mais 

definidor de estilo de vida. Marcas de moda usam, muitas vezes, personalidades “reais” para 

comunicar a oferta de roupas, maquiagens ou acessórios, embalados em um conjunto estético 

que define estilos de vida e poder de consumo. Dessa maneira, justificam identidades a ponto 

de, muitas vezes, impulsionar a compra. Compreender como a moda pode contribuir para a 

formação da subjetividade é analisar a sua influência sobre o sujeito e percorrer as noções de 

identidade, pertencimento e diferenciação.  

Partimos aqui do conceito de moda como fenômeno cultural de produção de formas 

simbólicas, construtor de sentidos, que alimenta e é alimentado por identidades e seus processos 

de representações socioculturais. Historicamente, o debate entre moda e identidade tem como 

um dos seus pontos centrais a noção de fluxo, definida por Simmel (2008). O autor propõe 

pensar a moda como uma pirâmide em que a classe “nobre” de uma sociedade determina o que 

a classe “baixa” deve desejar. Esta definição tem sido problematizada por sua perspectiva 

unilinear, já que tem por base os conceitos de identidade em que o vestuário atua como 

comunicador de diferenças (Lipovétski) e um suporte para o indivíduo buscar uma 

representação de si pela aparência (Goffman). O contraponto a esta visão traça um fluxo mais 

dinâmico e flexível entre os polos que compõem a estrutura social.  

Este capítulo pretende abordar as relações entre moda e identidade, tendo em vista 

que a pesquisa une os processos de construção de identidade e moda para compreender 

performances da youtuber Taciele Alcolea como estratégia para alcançar uma audiência 

específica entre meninas adolescentes. O debate sobre como a performance é construída e 

fortalecida em tempos de valorização da “espetacularização” do eu também é considerado, 

diante do fenômeno que constitui as altíssimas audiências de alguns youtubers.  

Para analisar a performance consideramos importante delimitar as diferenças entre 

os termos “performance” e “teatralidade”, de modo a abordar essa questão nos vídeos de 

Taciele. Para compreender o sucesso da youtuber entre adolescentes, a pesquisa percorre ainda 

os conceitos de “carisma”, de Geertz, e o processo de aproximação do adolescente de ídolos, 

bem como a construção da própria personalidade diante do jogo social. Também serão 

discutidos os conceitos de “tribo” e de “comunicação” como cimento que nos une às tribos de 

Maffesoli (2003), uma formulação que contribui para pensarmos a construção dos vínculos nas 

redes. 
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3.1 Moda e Performance 

 

Na definição de Simmel, a moda pode ser compreendida como “um produto da 

divisão de classes e comporta-se como muitas outras configurações, sobretudo como a honra, 

cuja função é formar um círculo social fechado e, ao mesmo tempo, isolá-lo dos outros” (2008, 

p. 25). A partir dessa ideia, a roupa funciona como elemento definidor de uma classe social 

específica e estar vestindo determinados códigos estéticos é estar inserido em grupos, ao mesmo 

tempo que se pode estar excluído de outro grupo com os mesmos símbolos. Este fluxo, que une 

moda e representação individual, é apontado por Simmel já no início dos anos 1900. O autor 

foi considerado um revolucionário da sociologia clássica ao direcionar seus estudos a uma 

sociologia centrada não no conteúdo, mas nas formas. Simmel pretendia analisar a sociedade e 

seus elementos individuais. Estabelecer esse olhar sobre a moda exigiu do autor renunciar a 

unidades fictícias consideradas como dado, como a sociedade e o indivíduo, e olhar para os 

processos onde a vida coletiva, de fato, se realiza.  
 
Simmel renunciou a relacionar estas duas instâncias em diferentes experiências de 
pesquisa e se esforçou em se concentrar sobre o fragmento, sobre a imagem 
socialmente significativa, sobre os processos elementares isolados e sobre os 
processos que se produzem nos indivíduos e condicionam o ser social daqueles 
(CIDREIRA, 2014, p. 28). 

	

Dessa maneira, Simmel se esforçou em olhar às significações psicológicas 

recíprocas dos indivíduos cuja soma faz a sociedade. Nesse interesse em analisar as ações 

recíprocas individuais, o autor dedica atenção especial às pequenas coisas da vida, o cotidiano 

e o corriqueiro, chegando a temas como a cidade, o feminino e a moda. 

 Ao defender a moda como um elemento de distinção social, o autor evidencia o 

impulso do indivíduo de imitar o outro e a vontade de parecer ser original, destacando a luta e 

o compromisso desse indivíduo em se integrar a determinado grupo social ou o esforço 

individual por dele sair. É um ciclo que aponta para a tendência do ser humano à imitação. 

Segundo Simmel, o ato de imitar é uma forma de deslocar a energia produtiva de nós mesmos 

para o outro e, assim, nos libertarmos da necessidade de escolha (2008, p. 23). Esse jogo de 

religar e distinguir é que torna a moda produto das lutas de classes. “As modas são sempre 

modas de classes, e [...] as modas de classe superior se diferenciam das de classe inferior e são 

abandonadas no momento em que esta começa a apropriar-se daquela” (SIMMEL, 1905, 

p.112).  

A moda é, nesse sentido, para o indivíduo, um conforto de acolhimento do grupo 
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social e também uma possibilidade de liberdade individual.  É possível ao indivíduo através dos 

elementos da moda estar inserido em determinada cultura e compartilhar costumes. Por outro 

lado, a moda é um “embelezamento individual da personalidade”. (SIMMEL apud CASTRO, 

2007, p. 84). A moda seria, nesta perspectiva, uma produtora de símbolos para cada indivíduo 

expressar a si mesmo através do vestuário.  

Em diálogo com os processos de imitação e diferenciação, Pierre Bourdieu define 

a relação do fenômeno moda com os processos identitários, apontando:  

Uma série de equivalências que se encontram em todos os domínios, jovem se opõe 
ao mais idoso, como pobre se opõe ao rico, mas também como moderno se opõe ao 
tradicional, ou como aberto, antenado politicamente, se opõe a conservador e 
tradicionalista, e, finalmente, no domínio do gosto e da cultura, como intelectual se 
opõe a burguês (BOURDIEU, 2001, p. 10).  

	

Na análise de Bourdieu, a moda, a alta-costura, é um dos campos que mais deixa 

transparecer a divisão de classes. Isso porque há no próprio fluxo de produção dos elementos 

da moda uma preocupação em ostentar o luxo clássico ou o despojamento do novo 

(BOURDIEU, 2001). As marcas de moda, em busca de atribuir valor de tradição aos seus itens 

de vestuário, enfrentam também o dilema de criar algo novo. Neste caso, precisam ser 

inovadores e ainda não serem itens copiados e reproduzidos por marcas de produção de larga 

escala. Há, nesse processo, necessidade de entregar ao consumidor produtos que exprimam uma 

identidade, que revelem a “nobreza” do seu portador, como na tradição, ou o “traço antenado” 

com o novo.   

A roupa é capaz de conduzir a dinâmica social de unir e/ou isolar. É por isso que 

ela atua como mediadora entre indivíduo e grupos sociais. A moda atribui sentido às coisas, já 

que roupa expressa, reproduz e nutre as relações existentes. Os sentidos culturais da moda 

necessitam ser comunicados, difundidos por práticas culturais tradicionais ou contemporâneas 

e processos comunicativos que podem dar conta dessas representações identitárias.  

Sob esse ponto de vista, a moda se configura como recurso simbólico de 

pertencimento. Este está diretamente atrelado aos elementos unificadores que juntam culturas, 

grupos, etnias, tribos, etc. em fronteiras definidas por acordos tácitos em torno de convenções 

simbólicas partilhadas, aceitas e ritualizadas nos interiores das culturas.  

Pode-se dizer que o fator que impulsiona o fenômeno da moda é o acordo entre os 

membros que constituem seus grupos de representação social, que implica em uma imitação 

recíproca de elementos estéticos relacionados à apresentação pessoal. Esses elementos são 

carregados de significados e seus sentidos variam de cultura para cultura, assim como são 
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transformados com o tempo. As roupas são “hieróglifos sociais”, como define Marx (1975, p. 

79), que escondem, mesmo quando comunicam a posição social daqueles que a vestem. Os 

códigos do vestuário nasceram junto com a cultura, sendo vestuário uma forma de linguagem 

como qualquer outra. Os signos sociais do vestir são capazes de classificar o sujeito, mesmo 

quando ele está calado.  

Uma cultura nacional é um discurso — um modo de construir sentidos que influencia 
e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. As 
culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre "a nação", sentidos com os quais 
podemos nos identificar, constroem identidades. (HALL, 2011, p.51) 

	

Esse discurso é a comunicação, o cimento, de que nos fala Maffesoli, é a cola que 

promove o pertencimento cultural, porquanto ela garante as veiculações e as difusões dos 

sentidos que devem ser partilhados pelas culturas. “A comunicação é que nos liga ao outro (...). 

É o que faz reliance (religação). A comunicação é cimento social” (MAFFESOLI, 2003, p.1). 

O desejo de pertencer a um grupo, a necessidade de autoafirmação, provoca no indivíduo a 

busca da apropriação dos símbolos que irão comunicar esse pertencimento.  

A identificação, de acordo com Maffesoli, se revela através do ato de “estar junto”. 

O autor pensa a moda numa perspectiva, assim como Simmel, da sociologia compreensiva, da 

vida cotidiana, vivida de dentro. Um olhar sobre os contornos da vida social, da perspectiva da 

experiência que tenta dar conta dos fatores que aglutinam e agregam os grupos. Nesse sentido, 

a ideia de identidade construída pela moda deve ser substituída, segundo Maffesoli, pela lógica 

da identificação em meio às diferentes possibilidades presentes na sociedade. Partilhar objetos-

signos mantém a identificação de um grupo e o laço social torna-se emocional. 

Maffesoli sugere o deslocamento das estruturações individuais/racionais pelas 
estruturações societais/afetivas. Para o autor, a sociedade contemporânea assiste ao 
predomínio do societal ou do tribal em detrimento do individual, em que se vive uma 
dialética massa-tribo, “a massa sendo o polo englobante, a tribo aquela cristalização 
do particular” (CIDREIRA, 2014, p. 47). 

	

Ao evidenciar que as roupas são máquinas de comunicar, Maffesoli evoca a 

dimensão simbólica do vestir e ressalta que a aparência é causa de uma atividade 

comunicacional. O autor avança em apontar que à medida que as relações sociais são permeadas 

e muitas vezes pautadas pela aparência – e isso inclui frivolidades e superficialidades –, o 

indivíduo busca sentir-se em comum, experimentar o calor humano e do grupo. É quando surge 
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o conceito de tribo28. Sem nenhum caráter definitivo, o indivíduo pode estar em um ir e vir de 

determinados grupos e tribos, na definição de Maffesoli, sempre em busca de pertencer através 

da aparência. Nesse jogo para estar inserido, a presente pesquisa lança luz sobre a performance 

que a youtuber Taciele Alcolea utiliza nos vídeos sobre moda para despertar na audiência de 

meninas adolescentes o desejo de imitação. 

Para Hall (2006), a constituição da identidade acontece na relação com as pessoas 

que mediam os símbolos, valores e sentidos, ou seja, a cultura, para o sujeito. A identidade é, 

portanto, formada na interação do sujeito com a sociedade, num diálogo contínuo com o mundo. 

Nessa relação o sujeito se projeta e internaliza imagens e símbolos que irão constituir sua 

identidade numa relação dinâmica e constante. O que é visível leva ao invisível; a potência da 

imagem promove o “reconhecimento de si a partir do reconhecimento do outro” (MAFFESOLI, 

1995, p. 115).  Para o adolescente, essa troca nas relações de pertencimento e significação 

ocorre de maneira intensa, já que promove os primeiros distanciamentos da vida infantil, como 

pontuaremos a seguir. Eles se agrupam em torno de estilos que os unem, enquanto adolescentes, 

em tribos também pelas emoções. 

Maffesoli (2003) avança do conceito de inserção social para o de individualidade. 

Segundo o autor, cada indivíduo mantém cristalizado em si características e expressões de uma 

“multipersonalidade”, que podem ser observadas empiricamente, que determina “o espírito do 

tempo geral ao qual cada um de nós está interagindo” (MAFFESOLI in CIDREIRA, 2005, p. 

130). E o autor complementa: 

 

A moda pode ser um bom ponto de partida para a análise. De início porque ela é 
onipresente. Não tem nenhum domínio que lhe escape: do mais frívolo àquele 
reputado o mais sério, encontramos a necessidade de se identificar. (...) a moda pode 
ser considerada como um bom exemplo da imitação/identificação no qual a periferia 
está por todos os lados, e o centro em parte alguma (MAFFESOLI in CIDREIRA, 
2005, p. 131). 

 

O fenômeno moda, aqui recortado, considera a escolha do vestuário como “um 

conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas 

práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma narrativa 

particular de autoidentidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). Para Giddens, a angústia existencial 

imposta pela pós-modernidade aos indivíduos leva à busca de símbolos que são essências para 

																																																													
28 Na definição de Maffesoli (1995), tribos são constituídas de microgrupos que têm como objetivo principal 
estabelecer redes de amigos com base em interesses comuns. Essas agregações apresentam uma conformidade de 
pensamentos, hábitos e maneiras de se vestir. 
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mostrar quem se é. O que geralmente provoca uma exacerbação do eu, por vezes, patológica, 

de tão exigida e necessária que ela é. 

Pessoas expressam o seu eu no consumo e vêem as posses, por conseguinte, como 
parte ou extensão do seu eu. (...) Isto leva à tendência de ver as posses como símbolos 
do eu, existindo assim forte associação entre o eu e as posses, o que leva à crença 
que as posses de alguém fazem parte do que este alguém é (PRECIOSA, 2008, p. 
77). 

	

A representação de si através da roupa é um critério de inserção social. No histórico 

da globalização, no tempo presente, o consumo e o consumismo são elementos importantes de 

reflexão, demarcando espaços de identidade, pertencimento e inclusão social. A motivação para 

a escolha de um estilo ou roupa tem como função expressar uma identidade (CRANE, 2011).  

Assim sendo, o vestir se configura como a materialização do consumo de símbolos 

e ícones que já estão incorporados no meio social onde o indivíduo se propõe a pertencer, ou 

mesmo se encaixa por um fluxo de inserção da cultura local. Maffesoli defende que o vestuário 

é um dos maiores elementos de identificação entre os indivíduos.  

A lógica da aparência é intrínseca à questão da moda como estratégia performativa. 

Decodificar como a moda opera nos processos de conhecimento e encenação de nós mesmos 

nos leva ao jogo de poder que é fomentado na sociedade contemporânea.  O vestuário nem 

sempre diz a verdade sobre o outro, as aparências sempre caluniam (CIDREIRA, 2005).  Assim, 

a aparência conduz a relação entre os indivíduos e torna-se o eixo central do imaginário social 

que ela própria desenvolveu e que faz dos sujeitos seres constituídos em suas aparências. 

(SANT’ANNA, 2007).  

Embora autores como Simmel identifiquem a roupa sob uma perspectiva de 

preservação e conformismo, visualizada como capaz de proteger a personalidade da pessoa 

como uma capa, há pensadores, como Maffesoli, que questionam a aparência sob a perspectiva 

do estilo. Enquanto um olha para o que é padronização na moda, outro enxerga o que ela 

representa como fluxo de mudança social. Ora, como apreender o estilo de uma época se não 

através do que se deixa ver? Nesse sentido, o autor defende que a aparência é simultaneamente 

causa e objeto de uma intensa atividade comunicacional.  

Essa preocupação com a aparência – e talvez seja preciso entender o termo 
‘preocupação’ na sua acepção mais forte – manifesta na publicidade, no enfeite, na 
embalagem (que atinge seu paroxismo na sociedade japonesa, por exemplo), mais 
que uma simples superficialidade sem consequências, inscreve-se num vasto jogo 
simbólico, exprime um modo de tocar-se, de estar em relação com o outro, em suma, 
de fazer sociedade. (MAFFESOLI, 2005, p.161).  
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Para Goffman, o indivíduo está constantemente representando a si mesmo para 

tentar manejar a impressão causada no outro. A roupa é, neste caso, o elemento primeiro dessa 

construção imagética, embora o autor considere também outros elementos como importantes. 

Os materiais comportamentais definitivos são as olhadelas, gestos, posicionamentos 
e enunciados verbais que as pessoas continuamente inserem na situação, 
intencionalmente ou não. Eles são os sinais externos de orientação e envolvimento – 
estados mentais e corporais que não costumam ser examinados em relação à sua 
organização social (2009, p. 9). 

	

Na teoria da representação de si de Goffman (2009), a primeira impressão é sempre 

importante. Nesse jogo de comunicar e ser quem se quer ser da vida cotidiana, o autor afirma 

que, para o indivíduo causar uma impressão específica de si, há sempre um outro como 

referência, um palco montado, embora o papel da plateia pareça ser passivo. “Há o ponto de 

vista popular de que o indivíduo faz sua representação e dá seu espetáculo para benefício dos 

outros” (GOFFMAN, 2009, p. 25). Diante disso, o autor define características gerais de 

representação. Enfatiza noções como desempenho, movimento ou prática, representação, 

cenário ou fachada, fachada ou cenário pessoal, interação, personagem, espetáculo, ator, entre 

outras.  

Para a compreensão da moda como elemento comunicador de representação, 

consideramos importante voltar atenção à questão da fachada ou cenário pessoal.  Os estímulos 

que formam a fachada são a aparência e a maneira do ator. A aparência, na definição do autor, 

são como os estímulos que revelam status social. Já a maneira são os estímulos que pretendem 

informar a situação que se aproxima, os recursos de comportamento usados para causar a 

primeira impressão (GOFFMAN, 2009, p. 31). A fachada “constitui um dos aspectos 

fundamentais dos processos de interação social e, sem dúvida, é um dos elementos mais diretos 

e que é percebido numa primeira instância, pois se doa aos sentidos, uma vez que configura a 

presença sensível do indivíduo” (CIDREIRA, 2014, p. 83). O vestuário se configura como um 

elemento primeiro de fachada.  

É importante assinalar na análise de interação de Goffman que, com base em uma 

perspectiva do ator e do teatro, esses modelos são reproduzidos na vida social. Ao refletir sobre 

a conexão entre moda e identidade, há de se considerar a estrutura dos encontros sociais – “a 

estrutura daquelas entidades da vida social que surgem sempre que as pessoas entram na 

presença física imediata uma das outras” (GOFFMAN, 2009, p. 231). Para o autor, nas atuações 

do dia-a-dia, o indivíduo desempenha papeis que precisam ser sustentados para serem 

convincentes e garantirem a impressão pretendida. Diante disso, as coisas são o que parecem 
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ser. O advogado se veste de maneira formal, o jovem de maneira “descolada”, as mulheres de 

maneira sensual ou sisuda na medida em que querem transparecer um lugar social, um estado 

de espírito, uma atitude ou outra. 

A relação entre corpo e discurso é performativa, como abordaremos mais adiante, 

porque essa construção de sentido, da escolha do vestuário para dizer quem se é, age e trabalha 

sobre o corpo. Não há necessariamente na performance de Taciele um retrato fiel de quem ela 

é. O que se pode afirmar é que há uma intenção representativa em execucão. Analisar a 

superexposição de si mesma de Taciele Alcolea, através das teorias de representações do eu de 

Goffman, é partir do princípio que Taciele atua a todo instante, ou seja, mesmo quando sugere 

momentos de intimidade, orienta-se pela expectativa do público e da audiência do outro.  

Na performatividade, há uma disposição de desejo, crença e condições intersubjetivas, um 

resgate da particularidade das ações para além de um esquema mais abstrato, estrutural ou sistêmico dos 

padrões de comportamento, significados etc. Há o aprofundamento de elementos humanos, naturais na 

linguagem. O autor aponta que grande parte do comportamento cotidiano é semelhante ao de atores no 

palco, já que indivíduos e grupos estão constantemente representando uns para os outros e gerenciando 

a apresentação de seu self. Nesse contexto, a roupa é o elemento de representação de si do qual ninguém 

escapa. 

 

 

3.2. Performance de influenciadores digitais de moda nas Redes Sociais 

 

Com a atuação de youtubers de moda nas redes sociais, o YouTube e o Instagram 

tornaram a divisão entre palco e vida real algo subjetivo. Na publicação de seus cotidianos e 

atividades corriqueiras, as youtubers assumem personagens reais. Elas interpretam a elas 

mesmas. As narrativas são conduzidas pelo que gostam e querem mostrar que pensam e vivem. 

Sabemos que a vida social é um jogo de interpretações, moldadas por quem age e pensando em 

quem assiste. Onde há de fato vida real, no que é apresentado por youtubers pelo mundo inteiro? 

A questão envolve a própria estrutura do eu. Na visão de Goffman (2009), a interação de um 

indivíduo com os outros determina qual papel desempenhar.  

Diante de uma plateia virtual, a atuação e o comportamento das youtubers tem um 

objetivo comum: a audiência. O autor ainda reflete que o indivíduo é dividido em dois papéis: 

o ator e o personagem. O tempo inteiro estamos interpretando a nós mesmos, mas estamos 

suscetíveis a mudanças de postura, somos um no palco e outro no bastidor. Ao revelar seu 

bastidor, sua vida íntima, as youtubers conduzem suas performances de moda a esculpir sua 
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identidade social de maneira mais real o quanto podem, quase que revelando ao seu público 

suas mais íntimas características pessoais.  
 
Em nossa sociedade o personagem que alguém represente e o próprio indivíduo são, 
de certa forma, equiparados, e este indivíduo-personagem é geralmente considerado 
como algo alojado no corpo do possuidor, especialmente em suas partes superiores, 
sendo de certo modo um nódulo na psicologia da personalidade (GOFFMAN, 2009, 
p. 229). 

	
Para dar conta da análise da atuação de Taciele Alcolea no YouTube e nas redes 

sociais, como o Instagram, é preciso confrontar os conceitos de performance e teatralidade. 

Afinal, o que caracteriza os vídeos de Taciele como performance e não como uma teatralidade? 

O conceito de teatralidade de Feráz distancia o exercício de exibição da youtuber da atividade 

do teatro. Dentro de casa, diante de sua revelada intimidade, Taciele não se posiciona no palco 

para construir sua narrativa de si, ela se propõe a revelar sua vida real. “A condição da 

teatralidade seria, portanto, a identificação (quando é produzida pelo outro) ou a criação 

(quando o sujeito a projeta sobre as coisas) de um outro espaço, espaço diferente do cotidiano, 

criado pelo olhar do espectador que se mantém fora dele”. (FÉRAL, 2015, p. 86). Dessa forma, 

a teatralidade está submetida ao jogo de ficção, enquanto a performance toma seu lugar no real 

(OLIVEIRA, 2017).  

Sob a perspectiva de Goffman, ao aproximar arte e vida, a performance se utiliza 

do pessoal, adquirindo até mesmo a capacidade o alterar o emocional daquele que a executa. 

Sob essa perspectiva, a youtuber regula o modo como se dá a ver, compartilhando a 

responsabilidade da performance com a própria audiência. “A performance comporta múltiplas 

temporalidades: ela não é apenas a ação do artista, mas também a recepção do público”, como 

afirma Andrea Pech (2017, p. 16). A youtuber age na intenção de provocar uma percepção no 

outro (GOFFMAN, 2009).  
 
Performar é colocar-se em processo com o intuito de dividir esse momento com seu 
público, ao passo que a teatralidade pode ser detectada apenas por quem vê, não sendo 
um ato necessariamente proposital ou construído por quem o está fazendo 
(OLIVEIRA, 2017, p. 31). 
 

 

Pensar esse processo é analisar o individualismo sob uma perspectiva lúdica, no 

sentido que parece ser estruturada para o entretenimento, da criatividade e das inúmeras 

possibilidades. Há uma plateia, um outro, mas não há contato face a face. A youtuber se 

endereça a meninos e meninas como se conhecesse quem está do outro lado e fala como se 

houvesse aproximação entre ela e eles. Há uma representação de si, de uma vida cotidiana, 
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cenas reais, mas existe, de fato, uma exibição da realidade “nua e crua” ou enganosas auto-

ficções? (SIBILIA, 2008, p. 30). Nos sites de redes sociais, apontam Sá e Polivanov (2012) que 

é desafiador apreender os gestos dos indivíduos que seriam capazes de revelar suas narrativas 

pessoais de forma mais próxima do real, “mas sua aparência e ações ficam visíveis nesses 

lugares, sendo passíveis, portanto, de serem analisadas” (2012, p. 585). Há no YouTube de 

Taciele a composição de uma personagem, enfeitada para dar conta das expectativas da 

audiência, ou uma prática verdadeiramente autobiográfica29? Paula Sibilia também levanta a 

provocação: “todas essas cenas de vida privada, essa infinidade de versões de você e eu que 

agitam as telas interconectadas pela rede mundial de computadores, mostram a vida de seus ou 

são obras de arte produzidas pelos novos artistas da era digital? ” (SIBILIA, 2009, p. 29).  

Quaisquer que sejam as respostas aos questionamentos acima, para as youtubers a 

meta é recriar e enfeitar o próprio eu, como se fosse um personagem audiovisual (SIBILIA, 

2008), na busca pela audiência. A estratégia exibicionista se tornou uma prática generalizada, 

disseminada com a democratização das mídias digitais com maior velocidade do que pelas 

mídias consideradas tradicionais. Para além dessa conduta performática que a vida 

contemporânea estimula com a exaltação ao consumo e com o ciclo de produção da indústria 

da moda, como apontamos no capítulo anterior, registrar isso em vídeos do YouTube e nas 

redes sociais pode ser – e é – muito lucrativo, como veremos mais adiante. Diante desse cenário 

de autoexibição, Paula Sibilia considera que o conceito de personalidade oscilou da base densa 

da interioridade para ser definido como “os efeitos que é capaz de provocar nos outros”. 

O modo de vida e os valores privilegiados pelo capitalismo em auge foram 
primordiais nessa transição do caráter para a personalidade, ao propiciar o 
desenvolvimento de “habilidades de autovendagem” e outras práticas de 
autopromoção dos indivíduos, junto à instauração de um verdadeiro mercado de 
personalidades, no qual a imagem pessoal é o principal valor de troca. (SIBILIA, 
2008, p. 235). 

	

A busca pelo individualismo é uma constante desde o século XVIII, como pontua 

Simmel (2008). De formas múltiplas, ao longo dos anos, o indivíduo propõe se diferenciar ante 

os grupos sociais para se fazer notar. As grandes cidades e a vida moderna teriam contribuído 

para uma dissolução das personalidades e fez surgir o culto à exibição. Cidreira pontua o olhar 

de Simmel (2014) sobre a reivindicação do indivíduo por sua autonomia e sua especificidade 

face ao grupo como sendo o ponto de partida para a analogia entre moda e máscara. “Daí advém 

a noção de que a cidade é o lugar das máscaras, dos jogos sociais transformados em jogos de 

																																																													
29 Entendemos que toda auto-biografia há certa dose de ficção, pois se trata de uma narrativa.  
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representação teatral; a grande cidade é o teatro do espetáculo social” (CIDREIRA, 2014, p. 

33). Para existir é preciso ser visto. A youtuber “é” o que mostra de si.  

Com a Internet, o teatro social ultrapassa mais fortemente do que com a TV e o 

rádio os domínios geográficos das cidades e as proporções do espetáculo transformam a 

realidade em entretenimento. Já dizia Walter Benjamin: “a ideia de se fazer reproduzir pela 

câmera exerce uma enorme atração no homem moderno” (1994, pág. 184). Dessa forma, 

fortalecem-se as máscaras e definem-se públicos-alvo. A youtuber Taciele Alcolea não à toa 

tem os cabelos loiros (eventualmente promove marcas de tintura para cabelos em seus vídeos e 

posts e fica com os fios castanhos temporariamente, questão a ser abordada com maior 

profundidade no capítulo seguinte), as roupas coloridas, a decoração de seus cenários com 

temáticas de personagens lúdicos e músicas agitadas. Ela está ali, sendo alguém que busca uma 

audiência específica, que se identifique com determinados elementos estéticos, com sua 

máscara de representação.  

A máscara pode ser uma cabeleira extravagante ou colorida, uma tatuagem original, 
a reutilização de roupas fora de moda, ou ainda o conformismo de um estilo “gente 
bem”. Em qualquer caso ela subordina a persona a esta sociedade secreta que é o 
grupo afinitário escolhido (...) (SIMMEL apud MAFFESOLI, 1987, p. 128-129). 

	

Assim, o exercício de representação de si da youtuber mais se aproxima de uma 

performance. Há o entendimento de que a teatralidade não cria uma separação entre o plano do 

real e o plano da representação. Este “espaço de ficção” (PAIS, 2006, p. 47), a tela do vídeo no 

YouTube, é o espaço de sociabilidade. A audiência pelo simples fato de existir faz ser 

instaurada na ação da youtuber os ditames da teatralidade.  Dito isso, podemos encarar, nesta 

pesquisa que a youtuber Taciele Alcolea desenvolve performances, evidenciada em um 

compromisso entre performer e audiência.  

Performar é apresentar ao outro um modo determinado de agir, na concepção de 

Goffman (2009). O modo como o indivíduo realiza a ação e que provoca uma reação em quem 

recebe tais impressões. O indivíduo em performance conduz e dirige a maneira como se dá a 

ver e, em decorrência do que exibe, resulta uma impressão. Essa garantia de uma interação 

dialoga com a definição de RoseLee Goldberg, ainda encarando a performance como uma 

linguagem recente, se considerada a história da arte. Nesse sentido, “considerava-se finalmente 

que a performance reduzia o efeito de alienação entre o performer e o espectador [...], uma vez 

que a experiência da obra era vivida em simultâneo pelo público e pelo artista” (GOLDBERG, 

2007, p. 193).  
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A maneira pela qual o indivíduo apresenta, em situações comuns de trabalho, a si 
mesmo e a suas atividades às outras pessoas, os meios pelos quais dirige e regula a 
impressão que formam a seu respeito e as coisas que pode ou não fazer, enquanto 
realiza seu desempenho [performance] diante delas (GOFFMAN, 2009, p. 9). 

	

Performar pode ser entendido em relação a: ser, fazer, mostrar-se fazendo, “explicar 

ações demonstradas” (SCHECHNER, 2003, p. 26). Há entre os pesquisadores e até mesmo 

entre os artistas uma ampla abordagem da definição de performance. Entram no debate questões 

como a arte, o corpo e o tempo. Na Era da Internet e Web 2.0, a compreensão da performance 

ganha relevância além do meio artístico, passando a ser observada como “forma de se viver e 

estar no mundo através do corpo” (PECH, 2017, p. 12).  

Nessa aproximação de arte e vida, a performance é capaz de chegar à representação 

do eu, como pontua Féral.  “A performance aparece como a arte do eu, uma arte em que se 

exprime uma força muito grande de enunciação, um mim eu (moi je) que reduz tudo a ele e ele 

mesmo filtra o mundo (...). Há na performance esse chamado do olhar do outro para si e para si 

só”. (FÉRAL, 2015, p. 146) 

A esta pesquisa interessa o diálogo entre performance e audiência a partir da 

atuação de Taciele Alcolea em alguns de seus vídeos sobre moda. Nesse sentido, 

compartilhamos o pensamento de Carlson que também dialoga com Goffman sobre a constante 

atitude performática que o indivíduo desempenha na cena social.  

O reconhecimento de que nossas vidas estão estruturadas de acordo com modos de 
comportamento repetidos e socialmente sancionados cria a possibilidade de que toda 
atividade humana pode potencialmente ser considerada enquanto “performance”, ou 
que pelo menos, toda atividade carrega consigo uma consciência disso (CARLSON, 
1996, p. 4). 

	

Acompanhar essa sequência performática de Taciele é percorrer o processo 

contemporâneo de espetacularização da vida, como mostra Paula Sibilia (2008). Assim como 

perceber as “narrativas de si construídas através das escolhas cotidianas dos sujeitos” (SÁ e 

POLIVANOV, 2012, p. 579). O YouTube como canal para divulgação de gêneros 

autobiográficos abre as possibilidades de interatividade com a audiência, através de 

comentários nas postagens dos vídeos e, ao proporcionar essa interação, se torna uma das mais 

perfeitas formas de espetáculo (SIBILIA, 2008).  

Paula Sibilia define que a principal obra produzida por autores-narradores de 

gêneros confessionais na internet é “um personagem chamado eu, pois o que se cria e recria 

incessantemente nesses espaços interativos é a própria personalidade”. (SIBILIA, 2008, p. 233). 

Uma indústria que cresce a cada ano e que movimenta números milionários, a de celebridades, 
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assim como a de youtubers é sustentada na propagação de informações da vida pessoal de 

famosos e famosas.  

Ser o espetáculo autolegitima celebridades. Esse processo de estetização do 

cotidiano, de ficcionalização da própria vida foi democratizado pelo YouTube e ganhou mais 

valor, mais audiência dos segmentos a que se destinam. Neal Gabler analisa o que ele define 

como “a transformação da realidade em entretenimento” a partir da sede por celebridades e 

visibilidade (GABLER, 1999, p. 187). Segundo o autor, toda essa cultura da visibilidade e da 

aparência teria se espalhado e deslanchado com o cinema que desde o século XX enche a cabeça 

do público com modelos a se apropriar.  

No entanto, Paula Sibilia atualiza esse processo de autoconstrução e aponta uma 

transformação epistêmica nessa cultura do espetáculo e da visibilidade. Diz ela que em vez de 

esculpir um “eu introdirigido”, o que se tenta elaborar atualmente é um “eu alterdirigido”. Essa 

transição entre personalidade introdirigida para uma alterdirigida,  “considera a mudança de um 

olhar voltado para si que se dirige ao outro”, como analisa Ilana Landim (2015, p. 75).  

E além disso, esse eu deve ser mutante, uma subjetividade passível de mudar 
facilmente e sem maiores impedimentos. Pois o mundo contemporâneo, alicerçado 
sobre as bases aparentemente ilusórias da cultura do espetáculo e da visibilidade, 
exerce uma pressão cotidiana sobre os corpos e as subjetividades para que estes se 
projetem de acordo com os novos códigos e regras (SIBILIA, 2008, p. 245). 

	

Esse curioso fenômeno de exibição apresenta uma nova forma de ser e estar no 

mundo. Toda essa exibição pressupõe uma plateia. Há uma audiência crescente para os vídeos 

confessionais, de moda, de mudança de casa, do próprio parto de Taciele Alcolea. De que 

maneira a youtuber conduz seu corpo, fala e cenário para despertar a vontade de clique do 

usuário da internet? Porque eles chegam a quase 400 milhões nos conteúdos postados.  

O sucesso passa pela popularização do assunto moda, como já foi explorado no 

capítulo anterior, no entanto, há algo que alimenta essa “imensa fome de realidade”, como 

define Sibila, que passa pelo subjetivo. Há um “apetite voraz que incita ao consumo de vidas 

alheias e reais”, analisa a autora, que observa uma troca de audiência entre gêneros. “A não-

ficção floresce e conquista um terreno antes ocupado de maneira quase exclusiva pelas histórias 

de ficção” (SIBILIA, 2008, p. 34). 

Nesse processo, um elemento precisa ser analisado: o carisma de Taciele. Sob o 

ponto de vista de Max Weber, o carisma pode ser caracterizado como um fenômeno individual, 

mas sem o domínio do indivíduo. O sociólogo defende que carisma é um conjunto de “dons 

específicos do corpo e do espírito, dons esses considerados como sobrenaturais, não acessíveis 
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a todos” (WEBER, 1982, p. 171). Nessa perspectiva, na qual o indivíduo não tem domínio sobre 

o que seria uma qualidade, poderíamos até falar em carisma como uma dádiva. Para Weber, o 

carisma é algo que depende menos de ação individual, pois o autor delega o destino do carisma 

“aos poderes da tradição ou da socialização racional” (WEBER, 1982, p. 177).   

No entanto, a sociologia clássica reconhece o carisma do ponto de vista psicológico 

e traça uma dimensão social e cultural do fenômeno. Geertz analisa o carisma do ponto de vista 

do poder dos monarcas e defende que o carismático deve ser considerado no cenário social o 

qual está inserido.  

Como o carisma ora é definido como 'uma certa qualidade' que destaca um indivíduo, 
colocando-o em uma relação privilegiada com as origens do ser, e ora considerado 
um poder hipnótico que 'certas personalidades' parecem possuir e que lhes torna 
capazes de provocar paixões e dominar mentes, não é possível saber ao certo se ele 
é um status, um estímulo ou uma fusão ambígua dos dois (1997, p. 182). 

 

O autor aponta para a necessidade de superar a tendência de atribuir ao carisma 

somente características psicológicas. O que o autor ressalta é a dimensão social e cultural do 

carisma, destacando que “o carismático não é necessariamente dono de algum atrativo 

especialmente popular, nem de alguma loucura inventiva; mas está bem próximo ao centro das 

coisas” (GEERTZ, 1997, p. 184).  

Destacamos, assim, tanto a dimensão individual das youtubers (suas capacidades 

de ficcionar a vida real e tornarem-se interessantes por serem comuns) quanto a dimensão social 

e coletiva delas. É a partir do desejo de consumo do cotidiano do outro, da busca por referências 

estéticas e comportamentais que se cria um cenário propício para que cada youtuber construa 

vínculos com sua audiência e sejam caracterizadas como carismáticas. 

Em meio aos fragmentos simbólicos que constituem a sociedade contemporânea, 

as youtubers se configuram como aglutinadoras de crenças, desejos e valores que movimentam 

os indivíduos em determinado contexto. Não basta que as carismáticas sejam superdotadas de 

dons especiais, nos termos de Weber, não acessíveis aos sujeitos comuns. É fundamental que 

essas celebridades da web sejam capazes de concentrar expectativas e desejos que sensibilizem 

a experiência da sociedade, dos grupos sociais aos quais se dirigem – o que revela a natureza 

individual e social do carisma. 

A sensibilização do outro, que nesta pesquisa refere-se ao adolescente, envolve 

questões específicas que são relevantes para essa fase da vida. Compreender de que maneira o 

adolescente se sente interessado na narrativa que as youtubers constroem de si mesmas requer 

analisar como se constrói a individualidade e os processos de inserção social desse público. É 
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o que abordaremos a seguir. 

 

 

3.3. A construção da identidade do adolescente através da moda 

 

Considerando a adolescência como uma construção social, esta dissertação 

considera a base da classificação etária adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente30, 

que enquadra como adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos. Para fins de registro, amplia-se a 

faixa etária com os dados da Organização Mundial de Saúde31 que considera adolescentes os 

indivíduos com idade entre 10 e 19 anos. No entanto, mesmo essa categoria é variável e pode 

ser estendida. Desde 2004, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) limitam o período da 

juventude como sendo dos 15 aos 29 anos, por levar em consideração que a principal 

característica dessa fase da vida é a sua transitoriedade, razão pela qual está fadada a ser perdida 

com o passar dos anos.  

 

A realidade social demonstra, no entanto, que não existe somente um tipo de 
juventude, mas grupos juvenis que constituem um conjunto heterogêneo, com 
diferentes parcelas de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder nas sociedades. 
Nesse sentido, a juventude, por definição, é uma construção social, ou seja, a produção 
de uma determinada sociedade originada a partir das múltiplas formas como ela vê os 
jovens, produção na qual se conjugam, entre outros fatores, estereótipos, momentos 
históricos, múltiplas referências, além de diferentes e diversificadas situações de 
classe, gênero, etnia, grupo etc. (ABRAMOVAY E ESTEVES, 2007, p. 21). 

 

A adolescência para a qual esta dissertação lança olhares está inserida em uma 

sociedade capitalista, inscrita num crescer digital, sob a forte influência dos pares e de intensa 

vivência virtual. Os jovens, alguns dos primeiros “falantes naturais” da linguagem digital, 

cresceram com acesso a computadores, videogames e Internet e são chamados de “nativos 

digitais”, na definição de Marc Prensky (2001). Vale, contudo, a ressalva de que não há dados 

concretos de qual parcela de adolescentes pode, de fato, ser considerada nativa digital, já que 

mesmo os nascidos após o advento da Web têm esse acesso limitado por conta de suas 

condições econômicas numa sociedade profundamente desigual. Além da questão das 

limitações de acesso de determinadas comunidades, há o desafio, no contexto digital, de dar 

																																																													
30 Art. 2 – Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
31 Organização Mundial de Saúde, em Salud del Adolescente. Acesso em 16 de julho de 2017: < 
http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/>  
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visibilidade aos usuários jovens. Em 2015 estimava-se que cerca de um terço dos três bilhões 

de utilizadores da internet de todo mundo teria menos de 18 anos, segundo dados do projeto 

Global Kids Online, impulsionado pelo Unicef32.   

Na adolescência, o sentimento de pertencer a determinado grupo é uma forma de 

autoexpressão, de exibição e satisfação pessoal (CERQUEIRA e LIMA, 2016). É essa a fase 

da vida em que o vestuário passa a assumir papel fundamental na diferenciação social. A recusa 

de itens do guarda-roupa infantil fortalece à medida que possam denunciar a não inserção no 

universo adulto. Ainda sem uma identidade completamente formada e reconhecida em si 

mesma, o adolescente reúne ao seu redor referências nas quais pode se inspirar e copiar, seguir 

os passos e, assim, apresentar-se como “quase adulto”. Nessa linha, como apontam Cerqueira 

e Naguárdia Lima, o adolescente busca legitimar a sua representação se si, seu papel no jogo 

social ao se desvincular dos pais.  

A adolescência pode ser pensada como o tempo de elaboração simbólica sobre a 
puberdade, e também o enlaçamento social. Entretanto, para que essa elaboração se 
dê, é necessário o desligamento da autoridade dos pais. (CERQUEIRA E LIMA, 
2016, p. 214) 

	

Esse desejo de reconhecimento de superação da condição infantil que o adolescente 

anseia reforçar, somado a uma inscrição num laço social justifica a aproximação e identificação 

com ídolos, modos de vida ou manifestações culturais mais amplas do que suas referências 

familiares. Ter um ídolo, aqui representado pela youtuber, pode funcionar como um trampolim 

de autonomização que os adolescentes tanto buscam. Lipovetsky afirma que, para o jovem, ter 

um ídolo é uma das primeiras maneiras de afirmar uma individualidade em relação ao seu meio 

familiar. Assim, é através do ídolo que o jovem alcança as primeiras formas de identidade 

individual e de grupo. “Se o fenômeno (do ídolo) se manifesta entre os jovens é porque nessa 

idade os gostos e as preferências estéticas são os meios principais de afirmação da 

personalidade” (LIPOVETSKY, 2009, p. 255). 

O processo de enxergar no ídolo uma representação possível de si pode ser 

compreendido sob a ótica da importância do papel do líder, defendida por Freud (1921/2011).  

“Já suspeitamos que a ligação recíproca dos indivíduos da massa é da natureza dessa 

identificação por meio de algo afetivo importante em comum, e podemos conjecturar que esse 

algo em comum esteja no tipo de ligação com o líder” (FREUD, 1921/2011, p. 65). O ídolo 

aqui observado é a youtuber Taciele Alcolea, que a cada vídeo postado alcança mais de 100 mil 

																																																													
32 Para mais informações, ver <HTTP://www.lse.ac.uk/media@lse/research/Global-Kids-Online.aspx>. 
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visualizações por dia. Para Freud, a identificação é a mais antiga manifestação de uma ligação 

afetiva com uma outra pessoa (p. 60). No natural processo de distanciamento das figuras 

paternas e maternas, o adolescente busca no campo da cultura novas referências com as quais 

vai se identificar e reforçar o distanciamento da infância. Surgem, então, novos parceiros, locais 

e grupos sociais como opções de identificação. 

Pensar essa trajetória de constituição do adolescente leva a um diálogo com a 

psicanálise. Esta pesquisa não pretende fazer um estudo psicanalítico dos adolescentes, no 

entanto, a partir da psicanálise enxergamos que as transformações de um corpo muitas vezes 

provocam estranhamento e angústia, reforçando a necessidade que este indivíduo tem de se 

sentir pertencente a um grupo social.   

A transformação do corpo púbere abala a imagem corporal construída na infância, 
despertando a angústia e exigindo do sujeito a sua reconfiguração, pois o corpo 
confere ao sujeito o sentimento de identidade e favorece o laço social (CERQUEIRA; 
LIMA, 2016, p. 214). 

	

Nessa busca da elaboração de si, o adolescente desenvolve laços sociais, vê suas 

referências deslocarem-se do outro familiar para um outro que é estranho, social e que ainda 

está sujeito a dizer algo. “A adolescência é a passagem da referência familiar, suporte do sujeito 

na infância, ao grupo social mais amplo”, como afirma Stengel e Mineiro (2016, p. 156). Não 

é uma transição tranquila, não há estabilidade emocional no momento vivido pelo adolescente, 

como pontua Ilana Tavares (2015). Ao citar Knobel e Aberastury (1981), Tavares avalia os três 

lutos que o adolescente administra: o do próprio corpo infantil perdido, que leva ao abandono 

da autoimagem infantil diante das mudanças, tanto internas como externas; o luto pelo papel e 

a identidade infantil, que exige renunciar à dependência da infância e se apropriar de uma 

autonomia que não existia antes; o luto pelos pais da infância, que se afastam ao aceitar que os 

filhos não são mais crianças.  

Mas como defende Freud, essa fase é necessária para o progresso da sociedade que 

se baseia na oposição entre duas gerações: a da entrada na vida adulta e o abandono da infância 

(FREUD, 1906). Nesse movimento, surge um vazio de referências deixadas de lado pelo 

desligamento dos pais, que precisa ser preenchido com um ideal para nortear os caminhos e a 

elaboração de uma identidade que o insira em um campo social específico.  

Outra contribuição fundamental da psicanálise para compreender a adolescência é 

a compreensão desta fase da vida como um tempo exato, pois não corresponde a uma faixa 

etária delimitada, e enlaça os campos psíquico e social. A abordagem é compartilhada por 

autores de estudos sobre educação, como Peralva (1997) e Dayrell (2003), que entendem a 
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adolescência como uma condição social, ao mesmo tempo em que pode ser vista como um tipo 

de representação.  

A adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina, como a fase da 
crise ou de trânsito entre a infância e a vida adulta, entendida como a última meta da 
maturidade. Mas representa o momento do início da juventude, um momento cujo 
núcleo central é constituído de mudanças do corpo, dos afetos, das referências sociais 
e relacionais. Um momento no qual se vive de forma mais intensa um conjunto de 
transformações que vão estar presentes, de algum modo, ao longo da vida 
(DAYRELL, 2003, p. 41). 
 

Esse ideal vem sendo propagado pela indústria do consumo fortemente desde que 

se percebeu o adolescente como potencial consumidor. Os norte-americanos foram os 

responsáveis por propagar o modelo de juventude e espalhar por todo o Ocidente. Surgido no 

pós-guerra, impôs aos adolescentes a imagem da autoconfiança e da felicidade. O teenager, 

tradução em inglês da palavra adolescente e apropriado muitas vezes pela indústria cultural 

brasileira, “vive no agora” e como escreve Jon Savage, está “buscando o prazer, faminto por 

produtos, personificador da nova sociedade global onde a inclusão social seria concedida pelo 

poder de compra” (SAVAGE, 2009, p. 498). 

O termo teenager tem sido convenientemente usado por publicitários e empresas 

que identificaram o poder de consumo dos adolescentes e os transformavam num ideal cultural. 

Até hoje no Ocidente podemos dizer que os adolescentes crescem sob a pressão de estarem em 

uma fase da vida que é “associada à beleza do corpo, à vivência do prazer e à conquista da 

liberdade” (CERQUEIRA; LIMA, 2016, p. 214). Mas a realidade é o que o adolescente vive 

um turbilhão de ansiedades de quem enfrenta a passagem da infância para a descoberta da 

sexualidade.     

O adolescente, principalmente a menina, se dedica ao exercício de elaborar uma 

imagem corporal inspirada em fórmulas para parecer mulher e não mais criança. Essa trajetória 

é marcada por uma tentativa de inserção social pela via do consumo, que reveste esse ritual de 

transição da criança para a vida adulta, permeando diversos âmbitos de vivência: autonomia 

parcial em relação aos pais, ingresso na esfera pública, relação com o próprio corpo e elaboração 

de referências de identificação para outras adolescentes.  

Um dos primeiros itens que vai legitimar essa nova identidade do adolescente é o 

vestuário. Como comunicação primeira de quem quer parecer ser, a roupa é a forma mais direta 

para o adolescente representar o grupo social ao qual deseja pertencer. Diante do estímulo ao 

desejo pelo que surge como novidade de mercado, o adolescente movimenta a indústria do 

consumo, cada vez mais. De modo geral, o consumo revela uma projeção de cada identidade 

nos objetos. Rosamaria Rocha (2005, p. 19) considera que “o consumo afirma-se como 
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referente fundamental para a conformação de narrativas, de representações imagéticas e de 

universos imaginários repletos de significação [...]”. Tárcia Freitas (2012, p. 113) aponta a 

capacidade do consumo em de interferir na subjetividade do público, “apresentando propostas 

identitárias, referenciais de comportamento, padrões corporais, moldando e legitimando 

desejos”. 

Esse envolvimento com o consumo ao qual o jovem vem sendo condicionado existe 

desde o início do século XX, como já dito. No entanto, a contemporaneidade embala novos 

modos de consumo, caracterizados pela popularização dos blogs.  

As identificações na atualidade configuram-se como predominantemente 
horizontais, quando os ideais sociais estão claramente em declínio. Essa 
horizontalidade das referências de identificação é largamente ampliada pela internet. 
O ambiente virtual é o novo lócus de encontro dos jovens, que oferece uma grande 
variedade de opções de identificação. (CERQUEIRA; LIMA, 2016, p. 215) 

	

Esse leque de possibilidades identitárias oferecido pelos blogs, canais do YouTube 

e redes sociais é dominado pelo mercado de consumo, como abordaremos no capítulo a seguir. 

Essa nova realidade da internet, distinta da material, já é aceita pela humanidade e, para os 

jovens, é uma realidade integrada à sua existência. No entanto, essa vida virtual tende a 

monopolizar os interesses da vida real com o discurso categórico do capitalismo: consumir. Sob 

a embalagem dos estilos de vida, marcas vendem produtos, youtubers vendem patrocínios e, ao 

consumir, o adolescente compra alguma forma de pertencimento.   

A narrativa principal da youtuber Taciele Alcolea é incentivar suas leitoras a se 

inspirarem em suas escolhas e descobrirem o estilo próprio. No vídeo “5 dicas que todo 

adolescente deve saber sobre ser adulto”33, Taciele fala: “hoje já não sofro em ser baixinha, ou 

outras coisas que passavam pela minha cabeça quando eu era adolescente”. Em outra 

publicação, Taciele diz que sofreu muito com o cabelo oleoso e que sabe que ela não é a única 

a ter esse tipo de cabelo. No vídeo de 7m54s ela mostra o xampu e condicionador que 

supostamente resolveu a questão da oleosidade de seu cabelo. Na descrição do vídeo “Seu 

cabelo não cresce?”34  há a sinalização de que o conteúdo é patrocinado pela marca de shampoo 

que ela diz ser a solução dos problemas. Em um discurso sobre cumplicidade, a youtuber 

envolve a adolescente na lógica imperativa do capitalismo. Em outras palavras ela está dizendo: 

“consuma!”. 

																																																													
33 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=2Ezl9ZbczbU> . Acesso em 20 de setembro de 2018. 
34 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=UQeOp1AYqM4>. Acesso em 20 de setembro de 2018. 
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Há nessa construção de análise do que são as performances de Taciele Alcolea para 

alcançar audiência de adolescentes o desafio em lidar com questões contemporâneas e 

entrelaçadas com movimentos históricos arraigados ao fluxo social. Pertencer sempre foi uma 

questão relevante na história da humanidade; a moda tornou-se símbolo de promoção desse 

pertencimento desde o início do fluxo do consumo.  

No entanto, a contemporaneidade amplia os grupos, as possibilidades, os produtos 

e os significantes de cada um desses elementos. Encontrar as estratégias para provocar no outro 

a percepção de si mesmo é também um processo presente na história da sociedade, mas ganha 

novas nuances diante da exarcebada necessidade de se mostrar e, em especial, com as redes 

sociais, que impõem uma nova lógica: a do não retorno do outro.  

A análise dos vídeos de Taciele Alcolea pretende dar conta das estratégias de 

performance, mercadológicas e narrativas com as quais a youtuber constrói a imagem de si e 

garantem a ela um tipo de retorno que, embora não ocorra na interação face a face, é registrado 

em números de audiência que proporcionam a ela um lugar entre as maiores youtubers do País. 
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4 A PERFORMANCE DE TACIELE ALCOLEA EM VÍDEOS DE MODA 

 

 

Neste capítulo iremos analisar a performance da youtuber Taciele Alcolea em nove 

vídeos sobre moda publicados em seu canal no YouTube. Sobre cada vídeo serão abordados 

aspectos envolvidos na construção dessa performance, tais como as narrativas, discurso, 

figurino e expressão corporal, além das técnicas de edição.     

Analisar a performance utilizada por Taciele para conquistar seguidoras e assegurar 

a audiência de adolescentes implica compreender que exibir-se frente às câmeras é um tipo de 

performance que, diante de vários olhares, exige administração de si mesmo como marca. Essa 

construção da própria imagem evidencia narrativas de diversos “eus”: o eu que quer ser visto 

depende menos do que é e mais do que aparenta ser, ou seja, é narrar-se para uma audiência.  

A visualização é o principal objetivo das youtubers no mundo todo, e não poderia 

ser diferente com Taciele Alcolea. Nesse universo, conquistar visibilidade não é um interesse 

mascarado, é uma necessidade comunicacional e mercadológica. Essa clareza de propósito é 

uma das características da youtuber. Neste caso, ela busca dividir as conquistas com a 

audiência, como se os que integram o público fossem pessoas próximas a ela. Essa é uma 

estratégia da performance que tentaremos esmiuçar a seguir. Também serão considerados 

alguns aspectos da comunicação, como recursos audiovisuais e desenvoltura/performance 

diante das câmeras.  

A análise de vídeos do YouTube se fez diante de um corpus não elaborado 

processualmente pelo pesquisador, ou seja, o produto analisado foi selecionado já em seu 

formato final. Débora Zanini, pesquisadora da área de mídias sociais, afirma que em redes 

sociais o conteúdo do corpus, selecionado pelo pesquisador que o define como tal, já está 

pronto, ou seja, está disponível para quem quiser acessá-los. Cabe ao pesquisador analisá-lo 

sob um viés interpretativo para compreender os processos de produção de sentidos e a 

constituição dos sujeitos em suas posições.  
 
A quantidade de fotografias e vídeos que circulam nas mídias sociais é imensa. 
Quando analisamos os perfis públicos das pessoas nas mídias sociais e, por 
consequência, as suas postagens, vemos a própria representação e identidade que 
aquela pessoa tem com o espaço que a cerca. O mesmo vale para os textos (ZANINI, 
2016, p. 182).  
 

Para analisar a performance da youtuber Taciele Alcolea, foi realizada uma busca 

na playlist de vídeos de 2016, ano em que começou essa pesquisa, concluída em 2018. Foram 

encontrados nove vídeos em que a temática principal é moda. Ao todo, o canal reúne cerca de 
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300 vídeos em cada ano, desde sua criação em 2009. Em 2016, Taciele alcançou 3.491.179 

inscritos35 em seu canal. Em setembro de 2018, esse número saltou para 5.298.16936. O tema 

“moda”, no entanto, permeia toda a produção audiovisual da youtuber. Suas escolhas de 

vestuário, tanto roupas como acessórios e maquiagens, são coordenadas de forma que definem 

Taciele como uma youtuber de estilo de vida. 

Alguns dos vídeos conversam entre si, apesar de serem independentes. Todos são 

independentes, com narrativas amarradas de começo, meio e fim. Entre os nove conteúdos 

analisados, seis vídeos são publieditoriais: “O que é moda pra você?”37, “Comprinhas de 

looks”38, “Como usar alpargatas”39, “Como usar: look e sapatos coloridos”40, “10 peças 17 

looks”41 e “Comprinhas até R$ 50”42. Um outro intitulado “Transforme seus sapatos: DIY 

rápido”43 pode até ser classificado como publieditorial, mas não é uma propaganda declarada 

de uma marca. Outros dois são passeios pela casa da youtuber: ora ela abre o closet em “Tour 

pelo closet”44, ora mostra peças de roupa que mais usa em “Transforme seu closet”45.  

Entre eles, dois vídeos são desafios propostos por marcas de sapatos à Taciele. A 

ideia é que ela monte looks para uma semana com sapatos diferentes da mesma marca e faça 

combinações coloridas com outro. São publieditoriais envelopados como branded content46, 

espécie de publicidade híbrida, “mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento (...) 

apta à interatividade e suscetível a ser compartilhada” (COVALESKI, 2010, p. 24).  No início 

dos vídeos, a youtuber conta que tais marcas de sapatos a convidaram para o “desafio”, o que 

soa persuasivo, na leitura de Covaleski - já que tenta convencer a audiência de um conteúdo e 

também promove entretenimento - pois “é um produto destinado a sorver de ludicidade os 

momentos vagos e de contemplação dos indivíduos” (COVALESKI, 2010, p. 148). A escolha 

das roupas parece mesmo ser livre, porque não aparecem as marcas das peças. Um terceiro 

vídeo também fala de sapatos, mas Taciele não fala em marca, embora deixe aparecer o solado 

																																																													
35 Número registrado em 10 de maio de 2017 em acesso ao canal no YouTube Taciele Alcolea: < 
https://www.youtube.com/user/barbiepahetaci>. 
36 Número registrado em 11 de setembro de 2018 em acesso ao canal no YouTube Taciele Alcolea: < 
https://www.youtube.com/user/barbiepahetaci>. 
37 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: <https://www.youtube.com/watch?v=nPmFq3P8FDQ> 
38 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=o3G4R80ThPs> 
39 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=zFejkkRg5sY&t=35s> 
40 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=nBKrWSXxzfE> 
41 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=9dF16qivZYw> 
42 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=tZbKCbkYaMU> 
43 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=fCDGoYK9TpA> 
44 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=WBmjnG71pDs> 
45 Acesso em 20 de fevereiro de 2018: < https://www.youtube.com/watch?v=YPL5iiYOJW8> 
46 Branded contente é um conteúdo produzido para uma marca onde o produto ou serviço faz parte do conteúdo 
não como o protagonista, mas como um elemento da história a ser contada.  
	



60 
 

da sapatilha que ela ensina a customizar com canetinhas coloridas. É um formato que na web 

ficou popularizado como DIY (do inglês “Do It Yourself”, isto é, “Faça Você Mesmo”), já 

comentado anteriormente. 

Dicas sobre tudo o que faz parte do universo dos adolescentes é uma das fórmulas 

de sucesso das youtubers na relação com esse público, diante do grande número de vídeos do 

tipo nas redes sociais. Ainda nessa linha, dois vídeos são gravados dentro do closet de Taciele. 

Em um deles, a youtuber dá cinco dicas de como “amar o seu armário”; e no outro ela faz um 

tour pelo próprio closet do apartamento novo que diz ter comprado na cidade de São Paulo, 

como ponto de apoio para trabalhos na capital paulistana. Continuando com as sugestões sobre 

moda, um outro vídeo dá dicas de compras de roupas de até R$ 50. É um claro publieditorial 

para a loja Caedu, magazine popular com lojas no estado de São Paulo. Na mesma proposta de 

vídeo patrocinado, Taciele sugere 17 looks com 10 peças de roupas da marca Coca-Cola 

Clothing. Em um terceiro vídeo, Taciele mostra as “comprinhas” que fez na loja Havan, que 

ela conta ter sido recém-inaugurada em Sorocaba (SP), na ocasião do vídeo. Dos materiais em 

análise, esse é o único vídeo em que ela divide a cena com o marido Fer (Fernando Ferraz 

Junior). Ele também foi às compras com Taciele e mostrou algumas escolhas de peças 

masculinas. 

O único vídeo em que Taciele não grava tomadas em seus cenários comuns, a sala 

de casa ou o próprio closet, é filmado nos corredores da badalada semana de moda paulistana, 

a São Paulo Fashion Week. Ela faz papel de “youtuber-repórter” e pergunta aos visitantes do 

evento “o que é moda e estilo pra você?”. Dos nove vídeos analisados, esse é o que tem o menor 

número de curtidas, 14 mil47. Entre esses, o de maior curtidas é o tour pelo closet, com 53 mil48, 

seguido pelo passo-a-passo de customizar o sapato, com 43 mil49. Todos os vídeos analisados 

têm mais de 100 mil visualizações até o momento, setembro de 2018. 

A julgar pelos padrões chancelados e praticados como que instituídos pela 

publicidade e pela indústria da moda, Taciele é uma mulher jovem. Tem a pele bem cuidada, 

bochechas rosadas, dentes brancos alinhados, cabelos claros e lisos, é magra, com curvas bem 

definidas, sorriso largo. Está perfeitamente enquadrada nos moldes de beleza definidos pela 

sociedade brasileira contemporânea. E é assim que a vemos nos vídeos, sempre rindo e com um 

																																																													
47 Número registrado em 11 de setembro de 2018 em acesso ao canal no YouTube Taciele Alcolea: < 
https://www.youtube.com/watch?v=nPmFq3P8FDQ>. 
48 Número registrado em 11 de setembro de 2018 em acesso ao canal no YouTube Taciele Alcolea: < 
https://www.youtube.com/watch?v=WBmjnG71pDs>. 
49 Número registrado em 11 de setembro de 2018 em acesso ao canal no YouTube Taciele Alcolea: < 
https://www.youtube.com/watch?v=fCDGoYK9TpA>. 
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entusiasmo de quem vai contar uma boa notícia, como uma amiga que está eufórica em nos ver, 

mesmo que através da câmera. Desde o cumprimento inicial, que abre todos os vídeos, ao último 

segundo, Taciele aparece sorrindo, sempre gesticulando, arrumando os cabelos constantemente, 

fazendo dancinhas, rodopiando e gargalhando ao sacolejar o corpo todo. Está sempre maquiada 

de forma leve, mas com batom colorido.  

A edição de imagens, vinhetas, trilhas sonoras e efeitos onomatopéicos em nada 

refletem um formato caseiro, apesar do cenário ser recorrentemente sua casa. Partindo da ideia 

de Schechner (2003) de que só há performance se há um olhar alheio, a presente pesquisa se 

debruça sobre vídeos de moda para captar e analisar de que maneira a performance da youtuber 

Taciele Alcolea se torna capaz de alcançar uma enorme audiência entre os internautas e 

conquistar inúmeros adolescentes.  
 

Vídeos analisados de Taciele Alcolea 

Título Data da postagem 

Comprinhas com o Fer 3 de Março 2016 

Transforme seus sapatos 25 de abril 2016 

O que é moda pra você? 7 de maio de 2016 

Transforme seu closet 26 de maio de 2016 

Como usar alpargatas 30 de julho 2016 

Como usar looks e sapatos 

coloridos 

27 de junho de 2016 

10 peças, 17 looks #issoéouro 19 de agosto de 2016 

Comprinhas até R$ 50 11 de setembro de 2016 

Tour pelo Closet 6 de dezembro de 2016 

 

 

 

4.1 A performance como estratégica para conquistar o adolescente  

 

 

Na sua produção audiovisual para a internet, Taciele conduz sua narrativa em torno 

das suas experiências pessoais. A principal característica da performance de Taciele é expor 

sua intimidade, como em um diário pessoal. Essa fórmula tem o poder de humanizá-la diante 

dos espectadores através, também, do compartilhamento de saberes sobre moda, caso dos 
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vídeos analisados. 
A proximidade desses sujeitos (influenciadores digitais) de seus públicos, de sua rede, 
a partir da escrita íntima, do uso da primeira pessoa (no caso dos blogs, Instagram, 
Twitter) e da pessoalidade cria uma aproximação entre o criador de conteúdo e seus 
públicos. É nessa sustentação que se ergue o capital simbólico dos blogueiros e, muito 
fortemente, das blogueiras de moda que são encaradas como melhores amigas de suas 
leitoras (KARHAWI, 2006, p. 47). 
 

A atual cultura digital favorece um comportamento cada vez mais performático nas 

formas de se comunicar e se relacionar uns com os outros. Para Schechner, as pessoas têm 

vivido através da performance. O que Taciele leva para os vídeos de seu canal é um relato 

cotidiano de si mesma, capaz de fortalecer determinadas referências que influenciam meninas 

adolescentes e estimula que elas se apropriem desses modelos para construir suas próprias 

performances do dia-a-dia. Como influenciadora digital, a performance de Taciele segue a 

definição de Schechner de que “performar é exibir-se ao extremo, sublinhando uma ação para 

aqueles que a assistem” (SCHECHNER, 2003, p. 25). A geração que se constitui audiência 

preferencial do canal em foco nesta pesquisa é fortemente conectada com a imagem e 

repercussão de si mesma no ambiente digital, já que seus processos de socialização passam por 

“vivências digitais” (PONTE, 2016, p. 33), de modo que existe uma busca referencial constante 

em quem conquista o status de influenciador.  

Alguns aspectos estão presentes e são comuns em praticamente todos os vídeos. A 

forma de se apresentar é a principal similaridade na produção audiovisual da youtuber. Em oito 

dos nove vídeos analisados, Taciele Alcolea faz o cumprimento aos telespectadores da mesma 

maneira. Abre os braços e com um largo sorriso diz: “Olá meninas e meninos”. Em apenas um 

dos vídeos, ela diz “olá, meninas”, no qual mostra quais as peças de roupas básicas é preciso 

ter no closet. Mesmo que o conteúdo dos vídeos seja voltado para meninas, ela também se dirige 

aos meninos. Dicas de como combinar sapatos coloridos com roupas femininas, quais peças 

uma menina deve ter no armário, como desenhar em sapatilha são conteúdos temáticos e 

estéticas fortemente voltadas para meninas, evidenciando um alinhamento com noções 

amplamente difundidas na publicidade do que significa ser menina em nossa sociedade. 

A maioria dos vídeos sobre moda tratam-se de publieditorias, como já foi 

observado. São conteúdos pagos por empresas para que influenciadores de nichos específicos 

falem bem de suas marcas, não necessariamente de modo positivo, mas que emitam opiniões 

sobre seus produtos. A marca garante, assim, uma espécie de boca a boca virtual que pode ter 

um alcance altíssimo, como é o caso do vídeo “Comprinhas de looks #taciefer”. Ao lado do 

marido, Taciele conta as compras que fez em uma loja que ela “ama”. Até o momento dessa 

pesquisa, foram 341.991 visualizações durante os dois anos em que o vídeo está no ar.  
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Os publieditoriais são uma das estratégias recorrentes de empresas que se associam 

a influenciadores para, entre outros resultados, humanizarem suas marcas. Os influenciadores 

são considerados atalhos para grandes marcas chegarem a seus públicos-alvo de uma forma 

mais direta e aparentemente natural. É, como diz Karhawi, uma estratégia certeira na “busca 

por pessoalidade, aproximação e genuinidade das marcas” (2016, p. 51).  
 
Estar ao lado de influenciadores pode trazer ganhos às empresas, uma vez que aponta 
uma postura positiva frente ao digital além de agregar valor ao produto com as 
características que a imagem do próprio influenciador carrega (KARHAWI, 2006, p. 
52). 
 

Considerados pelo mercado publicitário como novos players da comunicação, tanto 

youtubers como blogueiros e digital influencers ditam as regras de relacionamento entre marcas 

e seus consumidores. Há um debate levantado pelo Conselho de Ética do CONAR (Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária), de que todo publieditorial deve ser sinalizado 

à audiência. A grande questão que o Conar pretende combater é o fato do patrocínio da marca 

nem sempre ser sinalizado da maneira devida. Algumas exibições de produtos e marcas contém 

apelo de compra e, por isso, deveriam ser sinalizadas como conteúdo publicitário50. As marcas, 

contudo, se defendem falando que não se trata de anúncio, pois há envio de presentes e convites 

aos influenciadores, que podem ou não divulgar em suas redes sociais. Não existe, 

necessariamente, um contrato assinado e pago entre as partes. Dessa maneira, anunciantes e 

influenciadores conseguem “driblar” o CONAR.  

Taciele Alcolea não fala em conteúdo pago, não sinaliza tratar-se de conteúdo 

publieditorial na descrição do vídeo em nenhum dos seis relatos audiovisuais que ela diz ter 

sido convidada para o desafio. A youtuber faz, no entanto, um testemunho do consumo daqueles 

itens. A seguir, vamos detalhar a performance da youtuber, considerando que a comunicação, 

sua postura, recursos visuais e padrões estéticos se aproximam do universo das adolescentes. 

Os vídeos foram analisados em ordem cronológica de postagem no seu canal da internet. 

 

Vídeo 1: COMPRINHAS DE LOOKS #TACIEFER 

Os primeiros segundos do vídeo “Comprinhas de looks #taciefer” constituem uma 

sequência acelerada em edição (fast motion) de Taciele e o marido com roupas diferentes a cada 

segundo. Os dois parecem brincar diante das câmeras mostrando as roupas. Ela dança, puxa a 

camisa dele, ele é menos expansivo, mas ainda assim parece totalmente confortável com a 

																																																													
50 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/06/06/conar-condena-8-acoes-
de-influenciadores-no-youtube.html>. Acesso em 11/9/2018 
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encenação, a abraça e beija no rosto. Tela dividida em três quadros dão ainda mais agilidade ao 

vídeo. Na última cena dessa sequência, ele aparece com uma roupa feminina e ela com uma 

masculina. A música é animada e repetitiva. Eles ensaiam um susto, correm cada um para um 

lado e reaparecem sentados lado a lado em frente a câmera, no mesmo cenário da sala da casa 

de Taciele. 

 

	

Figura 7 – Início do vídeo Comprinhas de looks #taciefer 

 
Nessa abertura, ela está constantemente empolgada. Ele, sempre sorrindo, diz 

apenas “oi” através de um aceno com as mãos. Em ritmo acelerado, ela fala como quem tem 

total intimidade com o público: “Gente, vocês não vão acreditar o que eu levei o Fer pra 

gravar!”. E ela conta o objetivo do vídeo: “Inaugurou a Havan em Sorocaba e eu sou apaixonada 

pela loja, né mor?”. O sotaque paulista dela é bem carregado. Ele vai concordando, lembra a 

ela das vezes que ela foi na mesma loja em outras cidades. A câmera permanece estática, mas 

os cortes dão dinamismo na fala já acelerada de Taciele.  O tom da fala varia entre o teatral e o 

cômico, ela ri de si mesma e gesticula intensamente. 

Há algumas falas da youtuber que deixam dúvidas sobre o conteúdo publieditorial 

do vídeo. No primeiro momento, ela realmente tem um histórico de relação com a loja. Depois 

ela diz que se perdeu do Fer na loja e quando o encontrou ele tinha escolhido algumas peças de 

roupas para ele: “Quando eu encontro esse belezinha, ele tinha escolhido várias roupas pra ele. 

Então eu falei pra ele: ah não, se você levar vai ter que participar do vídeo comigo!”, relata 

Taciele.  

Sem sair da posição inicial, nem eles, nem a câmera, vão mostrando as roupas que 

compraram. A cada peça que Taciele mostra, ela conta uma característica própria ou alguma 

intimidade do casal: “Sou dessas que já sai da loja vestida com a roupa que comprou”; “Eu e o 

Fer, a gente é muito parecido”; “Eu gosto de deixar a roupa com etiqueta, o Fer tira etiqueta até 

do pensamento”. Em outros momentos, os dois parecem ignorar a câmera e interagem entre si 
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falando das compras. A câmera parece estar fixa em um tripé a poucos metros de distância do 

casal. Ainda na exposição da intimidade do casal, Taciele conta que em viagens eles sempre 

discutem sobre quem comprou mais. 

São 14min46s de risadinhas, trocas de apelidos afetivos entre o casal e relatos 

confessionais aleatórios. Por exemplo: Fer diz que já comprou uma t-shirt parecida em outra 

viagem, mas não gostou tanto; Taciele conta que a t-shirt basiquinha pra ela é mesmo com 

rendinha; uma reflexão a ser feita é a de que mesmo falando de roupa, em um vídeo exclusivo 

sobre o assunto, Taciele não expõe nenhuma informação de moda. Ela apresenta uma blusa 

curta e não a define como cropped, diz apenas “essas blusinhas mais curtas, eu adoro”. Mostra 

outra regata e diz: “não sei o nome desse tecido, é gostoso de pegar, é como se fosse camurça”. 

Mostra uma jardineira e não cita o nome da lavagem: “tem essa cor que é super linda, botões 

dourados, eu achei muito linda”. A influência de consumo de moda é apenas pela cumplicidade 

da escolha. Não há, em momento algum, uma descrição sobre caimento, modelagem, referência 

estética ou estilo, tão pouco sobre a necessidade de usar aquele tipo de vestuário.  

 

 
Figura 8 – Taciele mostra roupa que comprou no vídeo Comprinhas de looks #taciefer 

De maneira tranquila e natural, Taciele diz que em três meses passou do manequim 

34/36 para o 38/40. “Eu falo pro Fer que cheguei aos trinta e oitinha. Não estou grávida, gente, 

acho que é o crossfit. Ou porque estou comendo demais mesmo”, brinca. Conta que comprou 

duas calças jeans e não investiu mais porque não sabe se volta para o tamanho 36 ou vai ficar 

no 40. O tom bem-humorado com que fala por ter ganhado peso, sem a cobrança pessoal pela 

magreza do tamanho 36, é um caminho interessante de aproximação de uma audiência que 

busca a aceitação do outro – e de seu corpo, independente dos padrões exigidos pela sociedade 

– como forma de se auto conhecer, se identificar e se aceitar.   

Ao revelar os preços de todas as peças, a youtuber repete inúmeras vezes que gosta 

de comprar roupa barata, sempre em tom confessional. Os valores giram entre R$ 24,90 (uma 

t-shirt) e R$ 129,90 (uma calça jeans masculina). Essa acessibilidade de poder de compra a um 
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maior número de pessoas é uma das características da youtuber, o que faz com que ela esteja 

fora da categoria “blogueiras de luxo” do País, e tende a gerar identificação com um segmento 

que muitas vezes depende da renda dos pais.  

Na narrativa construída por Taciele - em torno do que ela gosta de vestir, do que 

acha barato e/ou do que o marido dela também gosta - é possível perceber um leque de 

elementos identitários possíveis de serem apropriados pela audiência. No entanto, não há 

ineditismo no que Taciele apresenta como boas compras. As roupas que ela e o marido 

escolhem são comuns à maioria das lojas de departamento. O que podemos perceber é que não 

há uma construção identitária nova e absolutamente singular nesse processo de representação 

de si mesma da youtuber. Stuart Hall (2014) considera que o indivíduo não é inteiramente livre 

em suas escolhas, que há um processo inconsciente de absorver influências externas. 

 

Os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os “autores” ou agentes da história, 
uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas criadas por 
outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos (materiais e culturais) que 
lhes foram fornecidos por gerações anteriores. (Hall, 2014, p. 22).  
 
 

Levemente maquiada e com o cabelo penteado, Taciele usa grandes brincos de 

cocar rosa. As unhas também são pintadas de rosa. Uma das características da youtuber é 

valorizar a cor que foi marca registrada no início de sua carreira nas redes sociais, ainda no 

Orkut. O cenário é a sala da casa de Taciele, onde ela grava boa parte dos vídeos para o canal. 

Um grande espelho ao fundo reflete a iluminação do teto, reproduzindo um efeito de 

profundidade, um abajur colorido e parte do móvel amarelo compõem a cena, sem poluição 

visual.  

Para dar ritmo ao vídeo, a edição é minuciosa. Os cortes entre as imagens são 

rápidos, e em alguns momentos não são perceptíveis. Uma música instrumental toca a todo 

instante como em uma tentativa de tornar o vídeo alegre, embora a atuação de Taciele seja de 

extrema empolgação com as compras novas. Uma tática importante é a linearidade do vídeo. 

Depois de assistir toda a narrativa da aventura de compras, Taciele se despede, pede curtidas, 

convida o público a segui-la e ao marido no Instagram. O vídeo termina. O interessante é que é 

quase instintivo voltar ao início para assistir ao vídeo novamente, quando os dois aparecem 

vestindo os looks completos. Consequentemente, esse retorno pode repercutir em mais uma 

visualização do conteúdo, incrementando o número de acessos ao vídeo e seu canal. 

 

Vídeo 2: TRANSFORME SEUS SAPATOS - DIY RÁPIDO 
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O segundo vídeo analisado foi postado pouco mais de um mês depois do comentado 

anteriormente. Em “Transforme seus Sapatos – DIY Rápido”, a produção é mais sofisticada. O 

vídeo inicia com Taciele fazendo dancinhas, desenhando na sapatilha, e a câmera focando na 

sapatilha desenhada em seus pés com a música eletrônica ao fundo. Antes do cumprimento 

“Olá, meninas e meninos”, surge uma espécie de vinheta gráfica. Então, Taciele começa a falar 

sobre o objetivo do vídeo. Pelo discurso, a youtuber tem certeza que quem a assiste acompanha 

seus vídeos: “Vocês sabem que se tem uma coisa que eu amo são esses tênis, coloridos, 

desenhados, que são bem divertidos, com bolinhas, com estrelinha, acho que quanto mais 

divertido o tênis, mais legal é! ”. Ao citar as bolinhas e estrelinhas, a edição joga sobre a imagem 

de Taciele efeitos gráficos com os respectivos temas. 

A câmera não fica estática. Na apresentação, Taciele está em pé, o enquadramento 

é no busto, mas os planos se alternam. Ora tela aberta, ora fechada nos pés, ora acompanha 

Taciele sentada desenhando na sapatilha. Enquadra a cachorrinha andando pelo escritório. 

Efeitos gráficos fazem os cortes de cenas ficarem com uma linguagem que lembra videogame. 

O tempo de vídeo é bem mais curto do que a média. São apenas 5minutos e 46 segundos, quando 

a média é de 15 minutos.   

	
Figura 9 – Taciele mostra os sapatos ainda brancos no vídeo “Transforme seus Sapatos – DIY Rápido” 

 

Esse vídeo tem uma proposta específica: dar dica de como customizar o sapato. É 

o formato popularizado na web que deu origem ao boom de youtubers no mundo, o Do It 

Yourself - DIY, em tradução para o português, “faça você mesmo”. Uma celebridade DIY “cria 

seu próprio site, gera seu próprio conteúdo e publica suas performances de si”, define o autor 

australiano Turner (2004, p. 65). Essa proposta do DIY tem na essência do conceito que esses 

influenciadores traçaram sozinhos seu caminho de fama na Internet. Isso gera no jovem a ideia 

de que ele pode ser famoso por si mesmo. E torna-se cada vez mais forte na Interne este 

“princípio”, que não só  contribui com o aumento da popularidade da youtuber perante seu 
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público, mas a transforma em uma espécie de “coach virtual” de moda51. 

Neste vídeo, Taciele contribui com uma informação de moda, pois diz que o tênis 

divertido transforma o look: “Você pode sair completamente básica que de repente “pá!”, o 

brilho tá no pé”, diz. E assim como faz no vídeo anterior, ressalta mais de uma vez que pagou 

“bem baratinho” pela sapatilha branca que está customizando. Depois de desenhar em todo o 

sapatinho branco, ela dá mais dicas: “Você pode fazer isso em um tênis ou sapatilha que está aí 

encostada no seu armário”.  

Efetivamente, as dicas são poucas. Taciele mais mostra do que explica como fazer 

tecnicamente. É bem básico, funciona como um guia. O jeito de ensinar não é como um 

tutorial52 formal, segue de forma mais espontânea: “Você pode fazer os desenhos primeiro com 

um lápis, mas eu vou fazer direto com a canetinha preta, para colorir depois”, diz. Ela conta 

qual é a marca de canetinha que usou, mas avisa que a escolha é livre: “Você pode comprar 

qualquer canetinha para tecido, que seja boa, que vai funcionar! ”, garante. É uma estratégia de 

ampliar o acesso ao “passo-a-passo” que ela ensina. Deixar a audiência livre para usar qualquer 

canetinha não segmenta a atividade por valor de consumo e estimula a audiência a fazer com o 

que tem disponível. E segue fazendo os desenhos a mão livre e interagindo com a câmera, 

manipulada pelo marido Fer. Ele dá opinião sobre o desenho e ela responde. Apesar do vídeo 

não ser exatamente confessional, Taciele fala de si e dos seus gostos: “Eu particularmente não 

gosto de coisa preta e branca assim, o Fer tem uma camisa dessas e eu tenho coceira na mão, 

fico com vontade de pegar e pintar!”, conta. 		

	

	
Figura 10 – Taciele desenha nos sapatos no vídeo “Transforme seus Sapatos – DIY Rápido” 

 

																																																													
51 Mentor que ajuda pessoas nas escolhas de vestuário e dá dicas de como aproveitar melhor as roupas do guarda-
roupa, fazer compras de roupas evitando desperdício, entre outras orientações sobre como se vestir.   
52 Tutorial é um vídeo é um vídeo “passo-a-passo” que ensina como fazer algo.  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O cenário é o escritório de casa. Nas cenas em que Taciele está de pé, o fundo é 

uma prateleira cheia de objetos lúdicos que dialogam com a adolescência. Uma boneca, um 

enorme cupcake de pelúcia, patins, uma bolsa, uma escultura em formato de hashtag, entre 

outras coisinhas coloridas. Enquanto desenha, há um felpudo tapete roxo no chão que também 

revela o tom lúdico da decoração.  

O figurino é despojado. Dessa vez, Taciele usa um boné bem florido, que ao final 

do vídeo ela vira a aba para trás. O uso do boné dialoga com o universo das adolescentes. Não 

é uma peça adulta, é bem própria do guarda-roupa adolescente. No look, que sem o tênis 

colorido ficar pronto, é bem básico e poderia ser usado por qualquer mulher adulta, Taciele 

inclui o boné florido como um elemento que torna sua performance mais lúdica, capaz de gerar 

identificação com seu público-alvo. Cabelos produzidos, jeans, brincos grandes, blusa básica e 

barriga de fora compõem o visual jovem. Performar, nesse sentido, é colocar-se diante do olhar 

alheio, de modo que a existência é validada e/ou legitimada pela observação do outro, como 

afirma Goffman: “quando um indivíduo se apresenta diante de outros, terá muitos motivos para 

controlar a impressão que estes recebem da situação” (2009, p. 23). 

Ao encerrar o vídeo, Taciele convoca a audiência para a interação: “O que mais 

vocês querem customizar? Camisa? Calça jeans? Manda pra mim! Comenta aqui embaixo que 

eu preparo vídeos rapidinhos com dicas do tipo bora lá!”. E vai além do YouTube, pede para a 

audiência segui-la no Facebook, Snapchat e no Instagram, os endereços aparecem como arte 

na tela do vídeo, e garante que vai comentar na foto de quem postar seu tênis customizado e 

marcá-la na foto. O vídeo alcançou 403.674 visualizações, recebeu 3.313 comentários e 43 mil 

curtidas, contra 611 não curtidas. 

	
Figura 11 – Taciele dança com os sapatos coloridos por ela no vídeo “Transforme seus Sapatos – DIY Rápido” 

 

Vídeo 3: O QUE É MODA PRA VOCÊ??? 

O vídeo “O que é Moda pra você?”, postado em 7 de maio de 2016, foge do padrão 

das publicações de Taciele Alcolea. O tom confessional da youtuber, em ambiente residencial, 
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dá lugar a uma sequência de câmera na mão pelos corredores do São Paulo Fashion Week, 

maior semana de moda da América Latina, que ocorre duas vezes por ano na capital 

paulistana53. No entanto, algumas fórmulas se repetem. A primeira sequência é composta de 

um pout-porri de cenas do que virá a seguir, editadas com trilha sonora eletrônica e o 

cumprimento “marca-registrada” da youtuber.  As imagens de abertura mostram a Taciele–

celebridade, sendo abordada nos corredores. Ela grava vídeos nos celulares de seguidores, 

manda beijo, posa para fotos, mexe no telefone, abraça seguidores. Sempre sorrindo. E ela 

anuncia o objetivo do vídeo: “Eu quero saber de cada pessoa, o que ela acha que é moda, o que 

é estilo, como ela se sente em relação a isso”, diz. 

 

Figura 12 – Taciele posa para fotos durante gravação do vídeo O que é Moda pra você? No SPFW 
	

Antes mesmo de começar a enquete, Taciele visita o lounge da revista Caras. Foi 

no portal da revista que o blog de Taciele Alcolea, na época do vídeo, esteve hospedado. O 

vídeo rendeu um post no blog54.  Com o mesmo título do vídeo, a postagem diz o que o vídeo 

não revela: a gravação foi feita a convite da Style Haus, recrutadora de digital influencers que 

administra contratos comerciais e no Brasil inclui nomes como Taciele Alcolea, Bianca 

Andrade (Boca Rosa), Nina Santina (Niina Secrets) e Lilian Pacce55. 

No lounge, Taciele diz que a melhor parte são as comidinhas e pega um copinho de 

brigadeiro, rodopia, mas não come. Conversa com uma amiga e aceita um biscoito que lhe é 

oferecido. “É igualzinho a Cheetos e é proteína, comprei em Londrina!”, diz a menina que não 

																																																													
53 O vídeo foi feito durante a 41ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW N41) que aconteceu de 25 a 29 de 
abril de 2016, no Parque do Ibirapuera – Pavilhão da Fundação Bienal. Esta edição foi um marco para a semana 
de moda brasileira que pela primeira vez que estimulada pelo fluxo das redes sociais, as coleções desfiladas na 
passarela já estariam disponíveis nas lojas na sequência. Quebrando um fluxo de mais de 20 anos, em que as 
coleções das passarelas levavam seis meses para chegar ao consumidor. 
54 Disponível em: https://www.tacielealcolea.com/tag/caras-blogs/ Acesso em 1/9/2018. 
55 Disponível em Meio&Mensagem: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/11/01/new-content-
faz-parceria-com-stylehaul.html> Acesso em 1/9/2018. 
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é identificada em momento algum no vídeo56. Taciele diz que adorou, olha pra câmera e fala 

com o marido: “Nossa, Mô, tira foto desse pacote!”.  

Em seguida aparece dando entrevista à TV Caras, junto com outras duas blogueiras. 

A trilha sonora aumenta durante as falas das blogueiras e não se escuta o que elas dizem, corta 

parte da pergunta da repórter, mas solta o áudio no trecho da pergunta para Taciele: “photoshop 

não é! Conta pra gente!”. Taciele, sorrindo, diz sem muita desenvoltura com o que parece ser 

ao vivo, sem edição, que está fazendo cross-fit. “Descobri o cross-fit, foi vida da minha (sic), 

tô me aventurando, nossa, tô forte. Porque antes eu morria de preguiça de ir na academia, eu 

achava muito chato, aí descobri o cross-fit, fiquei viciada e é isso, gente”. A edição corta, o 

áudio aumenta novamente e segue acompanhando a youtuber pelos corredores da Bienal, 

enfatizando o poder afetivo de Taciele com o público frequentador da semana de moda.  

 Só no quinto minuto – dos 14:38 – é que Taciele começa as entrevistas. A primeira 

a falar é Jessica, que Taciele apresenta como Jessica de Curitiba, na tela surge o Instagram da 

entrevistada (@jessicabelcost). Jessica é uma youtuber de beleza, que faz muitos vídeos de DIY 

e tem mais de um milhão de inscritos57. Taciele pergunta o que é estilo, concorda 

exageradamente com a cabeça ao ouvir que “estilo é se sentir confortável”. Na pergunta 

seguinte, ela confessa seguir as tendências de moda: “Como você faz para seguir as tendências 

e não comprar a loja inteira que é o mais difícil?”. Jessica responde dizendo que a dica é 

encontrar peças que você vai usar muitas vezes. A entrevista acaba por aí. Vê-se a ênfase no 

consumo como um desejo materializado. 

Depois é a vez de Jefferson Soares (@jefaoblack). Ele mesmo se apresenta “pra 

galera”, como Taciele pede: “Oi gente, tudo bem? Eu sou o Jefferson”. Apesar da apresentação 

sem muita articulação no discurso, o rapaz, que tem quase 200 mil inscritos em seu canal no 

YouTube58, com vídeos de desafios ou histórias engraçadas, faz uma relação interessante entre 

moda e identidade. “Através da roupa você consegue perceber a personalidade de uma pessoa. 

Por isso que cada vez mais as pessoas se vestem diferentes das outras, porque as pessoas são 

diferentes”, diz Jefferson.  

A sequência de entrevistas de duas perguntas pra cada ainda passa por Jade Seba 

(@jadeseba), youtuber com mais de 380 mil inscritos em seu canal59. Luisa, com quem no início 

																																																													
56 Em pesquisa na internet descobri que é Luisa Arcosi, youtuber de Londrina que tem mais de 530 mil inscritos 
em seu canal. Luisa também é uma influencer de lifestyle. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/channel/UC9BWQGUU6DsdTkqEs6KfEnQ> Acesso em 1/9/2018. 
57 Disponível em: >https://www.youtube.com/user/1VanillaGirl> Acesso em 1/9/2018. 
58 Disponível em: < https://www.youtube.com/results?search_query=jefao+black> Acesso em 1/9/2018. 
59 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/jadeseba> Acesso em 1/9/2018. 
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do vídeo Taciele abraçou e dividiu biscoito, também entra na lista dos entrevistados. “Luisa, eu 

amo seu estilo!”, elogia. Com a Luisa, a youtuber estica a conversa. Além do que é moda, 

pergunta o que ela mais gostou da temporada de desfiles; diz que “nunca pensou em colocar 

um vestidinho em cima da camisa e amou”, numa referência ao look de Luisa. Ela abraça Luisa, 

diz que adorou, que quer ir com ela na próxima vez que tiver a viagem da Revista Caras. Cria-

se um clima que leva o público a querer estar ali naquele ambiente movimentado, cheio de 

pessoas antenadas com a moda e diante de algumas badaladas influencers do momento. 

Depois é a vez de Julia Forti (@juliacforti), que aparece na primeira das cenas ao 

lado de Taciele, fazendo uma dancinha sincronizada. Julia, ao se apresentar, chama para o canal 

no YouTube60 para seguir e curtir os vídeos. Promove assim um sentimento que é comum entre 

adolescentes, que é fortalecer o vínculo de grupo. Em setembro de 2018, eram 1.654.450 

inscritos no canal Julia C Forti. Taciele pergunta se ela tem medo de ser ousada. De maneira 

espontânea, a menina que aparenta ter 20 e poucos anos diz: “muito! Tenho muito medo das 

pessoas me julgarem. Tanto que como eu moro no interior de São Paulo eu só uso roupas básicas 

lá. Deixo para usar as coisas mais diferentes que tenho no meu guarda-roupa quando eu venho 

pra São Paulo”. Antes de encerrar a entrevista, Taciele pergunta qual peça de roupa Julia teria 

para o resto da vida. A menina fica na dúvida e Taciele decide responder: “se fosse eu iria 

querer uma camisa branca soltinha, porque uma calça jeans, um scarpin e uma camisa branca é 

o look!”. Julia concorda e elas se abraçam felizes.  Nesse momento de revelar um medo, o tom 

confessional volta a imperar e reforça a estratégia de identificação com quem também sofre o 

mesmo dilema.  

	
Figura 13 – Taciele entrevista Julia Forti no vídeo O que é Moda pra você? No SPFW 

 

A expressão corporal de Taciele se repete. Ela gesticula muito com as mãos, estoura 

uma bola de chiclete na boca, no entanto, se distancia um pouco do universo lúdico das roupas 

																																																													
60 Disponível em: < https://www.youtube.com/user/juliaforti> Acesso em 1/9/2018. 
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e acessórios coloridos e estampados. Escolheu um tubinho61 cinza, sobreposto com um colete 

preto de franjas, unhas e botas pretas. Maquiagem iluminada, mas batom cor de boca. No post 

do blog ela resume a experiência do vídeo: 
 
Semanas atrás rolou o SPFW em São Paulo e a convite da Style Haul eu dei uma 
passada por lá e entrevistei vááários amigos incríveis do mundo do Youtube pra 
perguntar: O que é moda pra você? O Jeff, a Jéssica, a Jade a Lu e a Julia tem a mesma  
que eu, no final das contas moda mesmo é você se sentir à vontade com o que está 
usando, conforto tem tudo a ver com estilo, quase sinônimos, acredite, sair por aí toda 
montada e desconfortável não vai passar a impressão do quanto você é irreverente e 
sim que está querendo chamar a atenção (que é a pior forma de chamar a atenção, diz 
aí) (ALCOLEA, 2016). 

 

Mesmo em um ambiente externo à casa de Taciele, onde ela, pelo menos, abre e 

finaliza os vídeos, há a mesma padronização do formato audiovisual. A narrativa é linear, tem 

uma unidade obtida através da edição, e se assemelha aos programas de variedades da televisão 

aberta. Basicamente, quatro momentos desenham os vídeos: apresentação do assunto abordado 

através de um trailer e o cumprimento de Taciele (abertura); a explicação do que é o vídeo; o 

desenvolvimento do tema; e, por fim, a reapresentação das imagens editadas de forma acelerada 

e chamada para curtir as redes sociais.  

 

Vídeo 4: TRANSFORME O SEU CLOSET 

Em “Transforme o seu closet”, Taciele Alcolea foge do cumprimento tradicional e 

exclui os meninos. Ela chama: “Olá, meninas! ”; e vai logo explicando o tema do vídeo: “Eu 

sei que várias meninas que estão aí me assistindo tem aquele sério problema de eu não tenho 

roupa pra vestir, eu nunca tenho roupa pra sair, ai meu Deus, eu sei! Mulher é um bicho 

complicado, gente! ”. A frase inicial já apresenta uma estratégia para conduzir a empatia, 

sugerindo que ela e a audiência são parecidas. Além disso, dá ênfase ao consumo e reforça o 

estereótipo feminino de “bicho complicado”. Nesse momento, a edição emula um grito 

feminino e aparece um meme vintage de uma mulher enlouquecida. Então, Taciele anuncia “5 

dicas de como você amar seu armário”. A edição joga a frase na tela ao lado de um coração, 

como se o vídeo fosse um decorado scrapbook62, prática comum entre adolescentes.   
 

																																																													
61 Tubinho é um modelo que surgiu nos anos 1960, pelas mãos do famoso estilista Yves Saint-Laurent (1936-
2008). A modelagem parece mesmo um tubo. 
62 “Scrapbook é uma terminologia em inglês para definir um livro com recortes, é entretanto uma técnica de 
personalizar álbuns de fotografias ou agendas com recortes de fotos, convites, papel de balas e qualquer outro 
material que possa ser colado e guardado no interior de um livro”. (Wikipedia, disponível em: < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scrapbook>. Acesso em 2/9/2018. 
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Figura 14 – Taciele entrevista Julia Forti no vídeo O que é Moda pra você? No SPFW 

 

O ritmo da edição é estimulante e recheado de recursos gráficos, como sons, letras 

e desenhos. A aparente ausência de roteiros e a naturalidade de Taciele mascara o caráter 

performático de suas atuações. O tom da narrativa passeia entre o didático e o confessional. 

Todas as dicas que ela dá, em seguida, conta de que maneira põe em prática. A cada sugestão 

de como deixar o guarda-roupa mais versátil, ela ensaia um desfile na frente da câmera. 

Na hora de mostrar que a calça jeans é uma dessas peças “coringa”, ela deixa cair 

por terra o discurso de economia de consumo. “Você pode ter uma, duas, três, quatro calças 

jeans!”. Mais uma vez, dá ênfase ao consumo. Sons incidentais sugerem comicidade à Taciele. 

E transforma o que seria um básico jeans e blusa branca em um look divertido com sapatênis 

xadrez.  

A segunda dica é ter uma jaqueta jeans e a terceira é “transformar o seu look”. 

Sugere cortar o jeans, rasgar peças, deixar mais “soltinho”: “Pegue as peças que você tem no 

seu guarda-roupa e transforme. Você não precisa ficar o tempo inteiro gastando, gastando, 

comprando, comprando”. Com uma lâmina de barbear ela mostra como desfiar um jeans e a 

legenda acompanha a dancinha que a youtuber faz com dois modelos de jeans detonados. Nesse 

momento, o discurso de Taciele evidencia algumas contradições. Ora confessa comprar muita 

roupa, ora afirma que não é preciso consumir tanto, como no início do vídeo. Essas mudanças 

no discurso parecem propositais, para dar margem a, em cada situação, criar uma narrativa de 

construção de empatia. Tanto quem consome muito, como quem compra pouco se vê 

representada.  A edição mostra vídeos estilo DIY que Taciele já publicou e ela avisa que vai 

disponibilizar os links nos comentários. Das 319.166 pessoas que assistiram ao vídeo, 2.019 

postaram comentários e 30 mil curtiram.  
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Figura 15 – Taciele posa com uma das sugestões de looks em Transforme seu closet 

	
De chapéu, colar e brincos grandes, Taciele diz que a quarta dica é investir em 

acessórios: “Vai transformar demais os seus looks”, garante. Complementa: “E você não precisa 

ter muitos, gastar muito, um acessório de cada já faz toda diferença”. A última dica a que 

Taciele anuncia ser a que mais gosta é investir em sapatos diferentes. Uma roupa básica e 

sapatilhas coloridas vão render comentários como: “que menina fashion, que menina descolada, 

meu Deus quanto estilo”, conta. Os adjetivos de elogio que Taciele sugere despertar nos outros, 

revelam de fato quem é a menina com quem a youtuber conversa ao olhar para a câmera, ao 

chamar para curtir suas páginas, ao pedir para comentar no vídeo. “Fashion”, “descolada” e 

“estilosa” são características que dialogam com a fase de transição da adolescente, além do 

próprio termo “menina”. A fase da vida associada à beleza do corpo e à conquista da liberdade 

(CERQUEIRA e LIMA), encontra no discurso de Taciele um caminho para inserção social. 

As adolescentes utilizam os objetos de consumo como forma de intervir no próprio 

corpo, adorná-lo, adaptá-lo a um determinado padrão, e, por conseguinte, inseri-lo na cultura. 

(...) As adolescentes também buscam se constituir em referências de identificação para outras 

adolescentes (CERQUEIRA; LIMA, 2016, p. 217). 

O constante tom confessional de Taciele é produtor de uma intimidade com a 

audiência que tende a agregar. Sob este ponto de vista, a menina que assistiu ao vídeo no Ceará 

e outra das 319.166 que assistiram em São Paulo ou qualquer outro lugar do mundo, 

compartilharam de um mesmo tipo de referência que as une como consumidoras. Essa audiência 

descentralizada se reúne em torno do discurso de “siga seu estilo”, “seja você mesma”, “você 

não precisa gastar tanto para ficar estilosa” e, dessa maneira, a adolescente encontra a imagem 

ideal de seu corpo para submetê-lo ao olhar do Outro (KEHL, 2008). 

A audiência também se agrega em torno do julgamento estético que a moda 

promove (BOURDIEU, 2002). Obedecer à moda evidencia um jogo entre os indivíduos e as 

regras sociais. Aceitar os símbolos definidos por Taciele como a roupa ideal ou o look estiloso 
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pode se configurar como um amparo diante da variedade de opções oferecidas, assim como 

uma forma de se aproximar de um determinado grupo. Dessa maneira, seguir as dicas de como 

se vestir da youtuber seria uma forma de assumir e expressar essa identidade como menina 

adolescente.  

 

Vídeo 5: COMO USAR: LOOK E SAPATOS COLORIDOS 

O vídeo “Como usar: look e sapatos coloridos” é mais curto do que a média, tem 5 

minutos e 20 segundos. A proposta é anunciada na sequência padrão da edição, depois de um 

pout pourri de imagens, que funcionam como teaser63 ou trailer do vídeo, e do cumprimento 

tradicional “Olá meninas e meninos!”. Mais uma vez como quem fala com conhecidos, Taciele 

diz:  
Gente eu recebi um convite muito legal da Dakota64. Eles convidaram várias 
influenciadoras para participar de um desafio. O desafio é esse: cada influenciador vai 
receber uma caixa dourada com três sapatos dentro e vai poder montar looks incríveis 
com esse sapato. Só que a ideia desse desafio é quebrar paradigmas, então assim: 
sapato de franja não pode com blusa de franja. Pode sim! Sapato colorido não pode 
com roupa colorida. Pode também! (ALCOLEA, 2016). 
 

No sofá da sala de casa, Taciele usa jaqueta branca e lenço rosa amarrado no 

pescoço. É a única vez, entre os vídeos analisados, que não usa esmalte colorido nas unhas e 

trocou o batom rosa (ou cor de boca), por um tom terra. Mesmo na busca de reforçar marcas de 

representação, Taciele alterna as cores dos cosméticos, sugerindo outras opções de uso e 

alcançando uma audiência que pode não se identificar com os tons usuais. E conta que ainda 

não abriu a tal caixa dourada, em que aparece em destaque o nome da marca “Dakota”, para 

abrir “com vocês”. Isso transparece uma clara estratégia de valorizar a audiência como alguém 

com quem divide os melhores momentos: “Confesso que a ansiedade tá aqui ó, mas eu queria 

abrir muito mais com vocês”, reforça o discurso sobre a importância que a audiência tem na sua 

narrativa e constrói novamente empatia ao dividir uma emoção com suas seguidoras.  

Essa constante busca por se aproximar da audiência, mesmo em uma situação que 

seja “manipulada” (SIBILIA, 2008), é o que caracteriza a exibição de Taciele como performer. 

A facilidade com a qual ela levanta a tampa da caixa, contudo, não convence muito de que seja 

a primeira vez que a youtuber está fazendo isso. Tanto pela forma simples de puxar, como pela 

leveza que a tampa aparenta.  

																																																													
63 Teaser é um trecho ou sequência curta de um vídeo para atrair a atenção.  
64 Dakota é uma marca de calçados com fábrica do Rio Grande do Sul que é vendida em todo o País. A empresa 
existe desde 1976 e seu ticket médio é R$ 150 (valor calculado em agosto de 2018). 
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Tratar qualquer objeto, trabalho, ou produto “enquanto” performance – uma 

pintura, um livro, um sapato, ou qualquer coisa que seja –  quer dizer investigar o que faz o 

objeto, como ele interage com outros objetos e seres, e como se relaciona com outros objetos e 

seres. Performances existem apenas enquanto ações, interações e relações. (SCHECHNER, 

2006) 

 Diante dos sapatos, a youtuber faz avaliações empolgadas, mas sem nenhuma 

informação de moda. “Gente, eu tava muito querendo essa bota porque ela é linda”. Pega um 

scarpin rosa e diz que “esse sapato faz parte de mim, é muito lindo”. A um scarpin vinho ela 

reflete: “esse eu achei lindo, porque esse eu acho que puxa pra uma fase mais madura, sabe? 

Mas mesmo assim vou fazer um look divertido com ele”.  

 

	
Figura 16 – Taciele abraça a bota no vídeo Como usar: look e sapatos coloridos 

 

Antes de começar a montar os looks, ela convida a conhecer o canal da Dakota, 

“porque lá tem muito mais vídeos pra vocês se inspirarem”. O endereço aparece como legenda 

e nos comentários; é quando ela revela a real intenção de apresentar os objetos. Já no closet, ela 

passa a mão pelas prateleiras cheias de roupa e ensaia combinações, com os sapatos expostos, 

como em uma loja.  

Fora de casa, já com o primeiro look, Taciele desfila como nos tradicionais blogs 

de street style, “conhecidos também como blogs de moda de rua, que publicam posts de 

fotografias de pessoas comuns nas ruas e lugares públicos de cidades, vestidas com looks 

originais” (HINERASKY, 2012, p. 15). Na definição de Hinerasky, os blogueiros de street style 

“tornaram-se formadores de opinião fundamentais no mercado, mesmo sem experiência 

profissional, em função do alcance e audiência desses blogs” (HINERASKY, 2012, p. 18).  

 A trilha sonora simples, eletrônica e repetitiva acompanha poses, câmera acelerada 

e Taciele com o scarpin rosa choque de bico arredondado, chapéu de mesma cor, saia areia, 

blusa preta e colete marrom com flores bordadas. A informação de moda está posta, não há 
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áudio explicando. A youtuber sorri, manda beijo, pega no cabelo, a edição desfoca e troca a 

trilha sonora, como também o cenário e o look.  

Em uma espécie de estação de trem abandonada, Taciele aparece agora de cabelos 

presos, calça o scarpin vinho, que também tem a ponta arredondada, usa short estampado, 

camisa com babados e barriga de fora, num clássico look das adolescentes dos dias atuais. A 

edição pula de volta para a rua, e agora Taciele calça as botas azuis de cadarço, saia de couro 

vinho com botões na frente, cropped verde escuro, jaqueta jeans e uma bolsinha a tira colo. A 

câmera foca na bolsa e mostra a marca Prada, grife italiana mundialmente conhecida no 

mercado de luxo.  

 

	
Figura 17 – Taciele desfila com sugestão de look em Como usar: look e sapatos coloridos 

 
Depois de uma arte geométrica que também abriu o vídeo, Taciele surge novamente 

na sala de casa, com a roupa do início do vídeo. “E aí, meninas, gostaram? Eu achei que os 

looks ficaram lindos, e o mais legal é que dá pra todo mundo se inspirar”. E encerra com um 

discurso que se aproxima da autoajuda: “A ideia é você não ter medo, que você use seu estilo a 

seu favor. Se você gosta, use, se divirta, seja livre para ser quem você é! ”, finaliza. É, 

provavelmente, nesse gancho que a adolescente se encontra. É a abertura que as marcas usam 

para alcançar maior número de consumidoras. A youtuber, numa atitude comum aos blogueiros 

de street style, pretende despertar nos consumidores a inclusão pelo consumo dos produtos que 

ela mostra ou recomenda, cujas indicações são abalizadas pela experiência, influência (SILVA, 

2012), bom gosto ou senso estético.  

Taciele entrega a fórmula pronta para jovens que “desejam fórmulas para parecerem 

mulheres, e não mais crianças” (CERQUEIRA; LIMA, 2016, p. 219). O vídeo teve 153.375 

visualizações, 18 mil curtidas e 1.187 comentários. 

 

Vídeo 6: COMO USAR ALPARGATAS ♡ - #TACITODODIA 
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“Como usar alpargatas” é um vídeo que faz parte de uma série comemorativa que 

a youtuber produz. A cada meio milhão de seguidores conquistados, ela premia a audiência 

com vídeos diários durante todo o mês, é o #tacitododia. Na ocasião da postagem desse vídeo 

em específico, Taciele estava comemorando a marca de 2,5 milhões de inscritos em seu canal. 

A estratégia de celebrar a audiência deu tão certo, que eventualmente a youtuber põe em prática 

novamente a maratona de vídeos e, com isso, mais do que dobrou o número de inscritos de 2016 

para 2018. Para a série, foi criada uma vinheta de tema gráfico, com muito pink e amarelo entre 

as cores predominantes, e os dizeres: “Especial” seguido de “2,5 milhões”. Só depois a youtuber 

aparece com o cumprimento tradicional.  

Como que em um roteiro padrão, começa a falar sobre o desafio do vídeo, como se 

tivesse certeza que quem a assiste já conhece seus gostos, hábitos e consumos: “Vocês sabem 

que eu amo muitas coisas em um look, principalmente, conforto e cores”, diz, antes de anunciar 

que foi convidada pela marca de calçados Havaianas65 a participar da semana alpargatas66. “Eu 

vou ficar uma semana usando alpargatas todos os dias e eu já tô muito ansiosa pra compartilhar 

com vocês como vai ser. Não importa se eu vou tá trabalhando, se eu vou tá em alguma reunião 

(...) eu vou ter que mostrar como as alpargatas se adaptam a qualquer look, a qualquer 

momento”, explica Taciele com uma dose extra de entusiasmo, sempre com ênfase nos afetos 

e amor pelos objetos, looks e como se falasse com amigos. Tanto que chega a formular mal a 

frase seguinte, que não estabelece a comparação desejada, mas escapa ao corte da edição. 

“Gente, mais do que nunca vamos começar porque eu tô muito empolgada e mais empolgada 

ainda para surpreender todos vocês e a mim mesma durante essa semana”.  

A vinheta corta a cena que ocorria na sala de casa de Taciele – pelo colorido das 

prateleiras e a cor branca dos móveis de parede já se reconhece o lar da youtuber –, e chega à 

avenida Paulista. Som eletrônico alto e Taciele usa um tubinho de malha, jaqueta amarrada na 

cintura e alpargatas azuis com flores rosas. Não é possível saber o que Taciele fazia por ali. A 

música muda o ritmo e a vemos saindo de casa de alpargatas vermelhas, jeans rasgados e camisa 

de poás preto e branco e mangas curtas, segurando uma bolsa branca com adesivos coloridos 

nos braços. Ela pega o elevador e ensaia entrar no carro estacionado na garagem, mas na cena 

																																																													
65 Havaianas é uma marca brasileira de sandálias de borracha que existe no mercado desde 1962 e atualmente 
fabrica outros acessórios como sapatilhas, óculos de sol e bolsas. Está presente em mais de 100 países e é a marca 
brasileira mais reconhecida internacionalmente. Disponível em: < https://exame.abril.com.br/negocios/a-formula-
da-havaianas-para-deixar-o-mundo-aos-seus-pes/> Acesso em 5/9/2018. 
66 Alpargatas é um modelo de calçado clássico de lona com sola de corda. A alpargatas da Havaianas tem a sola 
de borracha.  
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seguinte aparece saindo de um prédio a pé, posando para a câmera, ora jogando o cabelo, ora 

fazendo dancinhas.  

Puxando uma mala de mão em um aeroporto, nesse momento Taciele usa alpargatas 

laranjas, calça escura e blusa de lacinho deixando a barriga à mostra. A mala de rodinhas que 

ela puxa pelo corredor de embarque é da marca de luxo francesa Louis Vuitton, com um enorme 

chaveiro de pom-pom rosa pendurado. Esse é o segundo vídeo, entre os selecionados, em que 

Taciele inclui um item de luxo no look. Consumir o luxo é uma forma de inserção social desde 

o início do sistema da moda. Havaianas, assim como a Dakota, do vídeo analisado 

anteriormente, são marcas de consumo popular. Tanto pelo preço como pela proposta de 

produto. Incluir itens de luxo nos looks que estas marcas estão promovendo através de um 

publipost com Taciele é elevar esses patrocinadores ao referencial simbólico de luxo, de 

produto ideal. Unir um item popular a outro de luxo é ressaltar os benefícios e valores das 

marcas populares, legitimando-as entre seu público.  

A sequência seguinte acompanha Taciele – sem áudio – entrando no avião, 

mostrando de longe uma aeronave da companhia aérea TAM (não é possível ter certeza que 

seja patrocinador da youtuber) e corta para a orla de Fortaleza, no Ceará. De vestido curto e 

estampado colorido, Taciele revela a alpargata rosa claro, com detalhe de amarração no 

tornozelo. Balança os pés diante do mar e rodopia no espigão. Mais um corte de edição e de 

vestido com modelagem lady like67, Taciele mostra alpargatas pretas, também com amarração 

no tornozelo. Florido com fundo rosa bebê, o vestido é feminino com saia rodada e cintura 

marcada, um diálogo muito próximo do guarda-roupa infantil.   

A câmera percorre uma fila de adolescentes no entorno de um empreendimento. 

Quem vive em Fortaleza reconhece o shopping Iguatemi, onde depois Taciele posa como se 

tivesse sendo fotografada e rodopia mais uma vez em frente a um banner da Livraria Saraiva. 

Reconheci imediatamente o dia em que as imagens foram captadas, pois eu estive naquela fila 

com minha filha adolescente para comprar e autografar o livro de Taciele, “Olá, Meninas e 

Meninos”. Apesar de não haver nenhuma identificação, é possível reconhecer o local e a roupa 

que ela usava. Nesse dia, em julho de 2016, permaneci seis horas na fila da livraria. Era uma 

multidão de meninas adolescentes, algumas crianças, acompanhas das mães, outras em grupo. 

Só poderia pedir o autógrafo quem comprasse o livro, que custava R$ 30,00.  

 

																																																													
67 Lady like é um modelo de vestido inspirado nos anos 40 e 50. Caracterizado pelo romantismo e ficou 
mundialmente famoso pelas atrizes Audrey Hepburn e Grace Kelly. 
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Figura 18 – Taciele passeia pela orla de Fortaleza mostrando sugestão de look em Como usar alpargatas 

 

A livraria Saraiva tem dois andares; Taciele estava sentada em uma salinha 

envidraçada no segundo andar. A qualquer menção de se levantar da youtuber, a gritaria era 

geral. A administração do Shopping Iguatemi estimou que 3 mil pessoas estiveram na livraria 

naquele domingo, 10 de julho. A vez da minha filha, com então 11 anos, chegou. Com o livro 

na mão, ela abraçou Taciele que esteve sorrindo a todo momento e posou para foto. Apenas ao 

fotógrafo da livraria era permitido fazer o registro. A youtuber carimbou sua assinatura na 

página 3 do livro. Nem sequer escreveu o nome da adolescente que passou o dia inteiro em pé 

numa fila a espera de vê-la ao vivo. No evento, o marido Fer, de fora da salinha dos autógrafos-

carimbos, posava livremente para os celulares e selfies que lhe solicitavam. 

De volta ao vídeo, que não faz nenhuma menção às cenas que vivi no interior da 

livraria, Taciele aparece sendo maquiada de tênis alpargata verde e cadarço marfim, short e 

blusa preta com jaqueta jeans de mangas camufladas. Rodopia e ri diante das câmeras. Depois 

é a vez de passear com a cachorra Babalu, que já se tornou personagem de seus vídeos, usando 

alpargatas de tela e solado laranja, saia laranja e t-shirt cinza.  

Diferente do vídeo anterior em que o encerramento é feito com o mesmo look do 

início, neste Taciele ressurge na sala de casa perguntando se a “galera” gostou, com outra 

produção de figurino:  “Inclusive eu percebi que assim, a vermelha foi votação. Taci, amei a 

vermelha, mais looks com a vermelha, então eu preparei uma surpresa pra vocês e vocês vão 

conferir agora”, anuncia exagerando nos trejeitos. Sobe a vinheta #tacitododia e na sala de casa 

mostra mais sete looks coloridos, posando de maneira quase caricatural, dançando mais do que 

parando para a foto, jogando demais o corpo para frente e os braços para cima. 
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Figura 19 – Taciele posa como modelo do look em Como usar alpargatas 

 

Para encerrar, Taciele dá o testemunho da experiência. Diz que “amou” participar, 

elogia os calçados, faz um drama na tentativa de ser engraçada: “estou sofrendo que acabou”, 

e diz que existem outros modelos: “que você pode fazer outras combinações com o seu estilo”. 

Neste momento o site da Havaianas aparece na tela. A despedida é um pouco mais longa, a 

youtuber expõe a relação com a mãe. Conta que calçam o mesmo pé e a mãe já ligou 

perguntando se vai poder usar alguma: “Muita calma nessa hora, mãe”, e a edição solta um 

efeito sonoro para induzir o riso. Todo o discurso de Taciele gira em torno de sua intimidade, 

relações familiares, como se ela revelasse com frequência seu “consumo secreto”. Também 

comunica uma ideia de autenticidade ao seleto grupo que pode ter acesso ao seu mundo de 

consumo, o que contribui sempre para uma impressão idealizada (GOFFMAN, 1997).  
 
Se nunca tentássemos parecer um pouco melhores do que somos, como poderíamos 
melhorar ou “educar-nos de fora para dentro?” Este mesmo impulso de mostrar ao 
mundo um aspecto melhor ou idealizado de nós mesmos encontra uma expressão 
organizada nas várias profissões e classes, cada uma das quais até certo ponto tem um 
linguajar convencional ou atitudes próprias, que seus membros adotam 
inconscientemente, na maior parte das vezes, mas que têm o efeito de uma conspiração 
para atuar sobre a credulidade do resto do mundo (COOLEY, C.H. in GOFFMAN, 
1997, p. 41). 
 

A exposição diante das câmeras já sugere uma dupla performatização, sendo o 

resultado visto em vídeo uma reencenação. A primeira seria uma representação de si mesma 

como indivíduo inserido na sociedade. A segunda, ao estar olhando para a câmera e saber estar 

diante dela, gera um sobre-dimensionamento e condicionamento da performance, o que confere 

nova ênfase na maneira de agir. Estar diante das câmeras é estar no jogo de reconhecer-se “em 

captura”, no “lugar olhado das coisas”, como define Roland Barthes (1990, p. 85). Nesse 

sentido, é possível observar a tensão entre o autêntico e o não-autêntico.  

Até que ponto tamanha exposição da youtuber revela sua autenticidade? Quais 

recursos de aproximação garantiriam essa certeza, se mesmo na interação face a face essa 
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impressão pode estar sendo manipulada pelo indivíduo?  As diferenças entre o eu privado e a 

persona pública são evidentes por uma autenticidade percebida do primeiro e uma relativa 

inautenticidade do segundo (GOFFMAN, 1997). “Se um indivíduo tem de dar expressão a 

padrões ideais na representação, então terá de abandonar ou esconder ações que não sejam 

compatíveis com eles” (GOFFMAN, 1997, p. 46). Assim segue o jogo performático de Taciele 

Alcolea no YouTube e nas redes sociais, como Instagram. 

 

Vídeo 7: 10 PEÇAS 17 LOOKS - #ISSOÉOURO 

O vídeo “10 peças 17 looks” é mais um publieditorial de Taciele Alcolea. Em plenas 

Olimpíadas, a Coca Cola “enviou um desafio” para a youtuber. Antes de anunciar, ela fala da 

emoção que é estar torcendo para o Brasil durante os jogos: “Todo mundo em clima de 

Olimpíada? Todo mundo pirando, porque ó, meu coração esses dias, é uma gritaria, é um 

desespero, mas é ouro. É sempre ouro, é Brasil”, diz com expressão cômica, ora fingindo um 

choro, ora como se estivesse segurando o riso, e a edição apresenta a vinheta #issoéouro na tela. 

“Isso é ouro” foi a campanha68 que a Coca-Cola, uma das patrocinadoras dos jogos olímpicos 

no Brasil, colocou no ar em mais de 50 países. A abertura é mais uma vez criada em cima de 

uma narrativa que une o sentimento da youtuber ao do público. 

Segundo o vice-presidente global de Criação da The Coca-Cola Company, Rodolfo 

Echeverria69, em entrevista divulgada no site da Coca-Cola Brasil, a campanha “democratiza” 

a experiência olímpica e retrata os Jogos de uma forma mais acessível para adolescentes e 

millennials: “Escolhemos uma abordagem cotidiana para retratar esses atletas olímpicos, que 

não são apenas campeões incríveis mas também jovens que gostam de passar o tempo se 

divertindo com os amigos, da mesma forma que fazemos”. 

																																																													
68 A ação mundial de marketing da Coca-Cola para os Jogos Olímpicos Rio 2016 quis celebrar os “momentos de 
ouro” que as pessoas – não apenas os atletas que ganham medalhas – compartilham todos os dias ao redor do 
mundo. 
69 Disponível em: <https://www.cocacolabrasil.com.br/blog-rio-2016/isso-e-ouro-coca-cola-anuncia-campanha-
mundial-para-os-jogos-olimpicos-rio-2016>. Acesso em 20/9/2018   
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Figura 20 – Taciele fala dos momentos especiais em sua vida no vídeo 10 peças 17 looks 

 

No vídeo, Taciele diz que recebeu uma caixa da Coca-Cola com uma brincadeira e 

a pergunta: “o que é ouro pra você? ”. Na tela, a frase aparece escrita em letras garrafais. A 

youtuber vai elencando suas respostas. A primeira delas é gratidão, seguida da família e do 

trabalho. Todos os motivos que são “ouro” para Taciele são questões relativas à sua vida 

pessoal, até mesmo o trabalho, que é algo exposto, é justificado ali de maneira sentimental. Um 

vídeo que, pelo título, é sobre moda, utiliza 1:25 dos 7:56 para tornar visíveis as “verdades 

íntimas” (SIBILIA, 2004) da youtuber.  “Sou apaixonada pelo que faço, sou doida mesmo, não 

consigo me imaginar trabalhando em outra coisa, sou muito, muito grata. Poder ligar a câmera 

e tá aqui falando com vocês é totalmente ouro, é muito ouro”, conta Taciele. 

De cabelos enroladinhos em dois coques no alto da cabeça, como “marias 

chiquinhas”, Taciele já usa um casaco da marca Coca-Cola Clothing e aparece de pé na sala de 

casa. Ela tem uma narrativa especialmente acelerada e gesticula a ponto de passar os braços por 

todo o enquadramento do vídeo. Falando de forma empolgada e sorrindo, ela apresenta uma 

performance cheia de efeitos visuais instantâneos. “As tendências exibicionistas e 

performáticas alimentam os novos mecanismos de construção e consumo identitário, numa 

espetacularização do eu que visa à obtenção de um efeito: o reconhecimento nos olhos do outro 

e, sobretudo, o cobiçado fato de ‘ser visto’” (SIBILIA, 2004, p. 8).   

 É clara a ideia de que Taciele quer demonstrar estar se divertindo muito com a 

“brincadeira” proposta pela Coca-Cola. Sempre em plano americano70, a youtuber anuncia o 

que vai fazer: “recebi 10 peças ouro Coca-Cola para montar 17 looks. Gente, eu adoro isso!”.  

O número de looks coincide com a quantidade de dias da temporada de jogos olímpicos, como 

Taciele explica e define como “nada mais justo”.  

																																																													
70 Plano americano mostra um único personagem enquadrado não de corpo inteiro (da cabeça até a cintura, ou até 
o joelho). 
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Após as explicações, a câmera se distancia, aparentemente sempre em um tripé, e 

Taciele começa o desfile na parede da sala de casa, com apenas o relógio que aparecia no 

primeiro enquadramento, o tapete e puff coloridos. Apenas com música eletrônica, legendas 

vão fazendo a contagem dos looks e dando poucas explicações sobre as combinações de peças, 

como, por exemplo: “camisa xadrez agora é saia”. Trocando acessórios, as roupas são típicas 

do universo feminino adolescente: short jeans, calças jeans, t-shirts estampadas, vestido curto 

de saia rodada.  

 

	
Figura 21 – Taciele mostra look no vídeo 10 peças 17 looks 

 
De volta ao penteado inicial e ao enquadramento fechado no busto, Taciele interage 

com a audiência: “vocês gostaram?” E garante que se divertiu “demais”. Antes de encerrar, ela 

volta ao tom confessional, acompanhada dessa vez por uma trilha sonora de melodia 

cadenciada. O fato de aparentemente não haver alguém manipulando a câmera neste vídeo gera 

uma situação mais naturalizada diante da câmera, o que facilita o ato confessional e o atribui 

maior credibilidade. Taciele, então, conta que o momento ouro de sua vida foram vários, como 

o casamento, mas tem um especial: quando atingiu um milhão de inscritos no canal do YouTube 

e recebeu uma placa. “É toda aquela vontade que você tem de vencer, toda aquela vontade de 

conquistar seus sonhos, isso pra mim, representa demais. Minha família que estava ao meu lado, 

meus amigos”, revela. “Quando eu completei um milhão, pensei, cara, que caminhada, acho 

que eu merecia o ouro. Chorei, me emocionei, vibrei demais, como se eu realmente tivesse 

recebido uma medalha de ouro”, conta abraçando a si mesma com as mãos.  

Nota-se que a perspectiva de Ehrenberg (2010) sobre a busca pela superação de um 

modelo preestabelecido como um modo de ação, a performance do vencedor, encontra aspectos 

muito semelhantes na empiria brasileira. Simultaneamente, o valor da humanidade aparece 

como pano de fundo da fachada da celebridade (MEDEIROS e SANTANA, 2017, p. 13) 
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 Ao encerrar, Taciele diz amar a audiência: “a vida é assim, compartilhar felicidade 

com quem a gente ama”. A performance da youtuber se realiza simultaneamente como uma 

atividade pessoal e um comércio, já que ela anuncia que o vídeo se trata de uma parceria da 

Dafiti e a Coca Cola e está disponível nos comentários um cupom de desconto válido por todo 

mês de agosto, de quando foi postado o vídeo. A publicação teve 272.852 visualizações, 24 mil 

curtidas e 1.177 comentários. 

 

Vídeo 8: COMPRINHAS DE ATÉ R$50,00 ♡ 

“Quem ama comprinhas baratinhas? Coloca o dedo aqui porque eu sou apaixonada 

e tava morrendo de saudade de gravar vídeos assim pra vocês”, diz Taciele, fingindo um 

chorinho acompanhado por memes sonoros no início de “Comprinhas até R$ 50,00”. Antes da 

explicação do conteúdo que vai se desenvolver, Taciele já fez o cumprimento tradicional, “Olá, 

meninas e meninos!!”, e foi exibido um trailer dos looks que ela vai mostrar. 

Na frente da penteadeira com vários vidros de perfumes e embalagens coloridas, 

além de um vaso com rosas brancas, um grande espelho reflete o marido Fer atrás das câmeras. 

Taciele conta que foi na loja Caedu ver a coleção de Primavera-Verão e pensou: “cara, eu 

preciso compartilhar isso aqui com as meninas”. A edição joga um zoom no rosto da youtuber 

e volta ao enquadramento de plano americano. Ela se porta como uma adolescente que 

descobriu algo e vai direto compartilhar com as amigas, as quais, no discurso de Taciele, são 

sempre chamadas de meninas.  

A qualidade da imagem desse vídeo postado em setembro de 2016 é bem superior 

ao anterior que foi aqui analisado, postado em agosto do mesmo ano. A iluminação parece ter 

recebido reforço e a fotografia está mais nítida. Em um claro branded content, Taciele anuncia: 

“se você ama se vestir de uma forma bem estilosa, bem diferente, pagando pouco, então você 

tá no vídeo certo”. Sempre rindo, demonstrando uma constante diversão em estar ali diante das 

câmeras.  

A cena seguinte é a fachada da loja Caedu, com Taciele passando em frente fazendo 

dancinhas engraçadas. Dentro da loja, o vídeo dá conta de mostrar boa parte da vitrine e das 

araras. Taciele segura a câmera como se estivesse fazendo uma selfie e diz que “fica tão 

empolgada que já vai parando nas primeiras araras”. Ela já veste uma peça com a estampa que 

reconhecemos nas imagens da loja.  Durante um minuto e meio as imagens seguem Taciele 

pelas araras de uma enorme loja de departamento popular, foca em etiquetas nos valores de R$ 

24,90, R$ 29,90, e acompanha a youtuber rodopiando, mexendo no cabelo, testando 

comprimentos de roupas. 
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Figura 22 – Taciele circula na loja para a qual está fazendo um publieditoral no vídeo Comprinhas até R$ 50,00 

	

De volta à frente da penteadeira, Taciele vai mostrar as compras. Levanta com as 

mãos um short de malha e elástico preto e branco. É uma peça típica do guarda-roupa 

adolescente e também infantil. A youtuber dá dicas de como combinar e mostra como vai vestir 

a peça. No meio da fala, ela interrompe e diz que a Bebelu está mordendo seu pé. A câmera 

pega a cachorrinha por ali nos pés descalços da youtuber. Tamanha naturalidade com que ela 

corta o possível roteiro do vídeo também soa como estratégia de aproximação da audiência. 

Tudo é encaixado para garantir uma sensação de fluência natural do tempo. A conversa é vivida 

como real, já que é algo que não se interrompe. É como se Taciele estivesse mesmo no quarto 

com amigas.  

Ao mostrar a calça jeans conta que vestiu a tamanho 36 e “não rolou, a 38 não rolou 

e a 40 rolou”. Com naturalidade e sem lamentar nem na encenação de uma brincadeira, Taciele 

dá testemunho de estar bem com o número maior do jeans. E através dos itens de moda que 

consumiu, vai passando algumas informações sobre sua personalidade. Gosta de comprar 

roupas básicas e pagar até R$ 29,99 por blusinhas, usar vestidos soltinhos que possam ir da 

primavera para o inverno (quanto mais soltinho mais “cara de rica”). Ela projeta um desejo de 

parecer rica e revela estar confortável usando tamanhos maiores de roupa, uma realidade que 

se é vivenciada por muitas adolescentes que mudam de corpo e projetam seus desejos de 

consumo. Mesmo não sendo proposital, Taciele reforça com isso a essência da moda que 

defende Simmel (2008). O autor diz que as classes superiores “constituem o lugar genuíno da 

moda” (2008, p. 30). Estar em busca de parecer ser rica é como estar no caminho para alcançar 

a legitimação que essa classe social confere ao que seria, na visão de Simmel, a essência da 

moda.  

Entre outras confissões sobre si mesma, Taciele diz que no verão passado usou um 

top da Caedu durante a temporada inteira e resolveu comprar um igual, de outra cor, nessa 



88 
 

mesma estação. “Cê lembra, amor, que minha mãe até mandou eu parar de usar?”, interage com 

o marido atrás das câmeras.  Garante que tudo que ela compra pensa antes: “será que vou usar 

bastante? Senão nem vou levar”. Apesar de dizer várias vezes que ama preto e branco, entre as 

escolhas há várias peças pink e outras estampadas.  

 

	
Figura 23 – Taciele mostra uma por uma as peças que comprou, o marido aparece filmando no reflexo do 

espelho, no vídeo Comprinhas até R$ 50,00 

 

Antes de encerrar, Taciele conta que comprou mais quatro peças acima dos R$ 50, 

mas ainda na casa dos R$ 50, porque “ficou muito, muito apaixonada”. Essa contraposição com 

o que prometeu é tratada de forma cômica, com a ajuda de efeitos onomatopéicos, que 

representam uma atitude bobeada. A comicidade surge para impedir a resistência à mudança de 

rota do desafio inicial. Então, a youtuber mostra uma quarta blusa modelo ciganinha, com 

ombros de fora, e diz que gosta porque usa sem sutiã. Mostra também um jeans de bolinhas, 

um vestido branco com babado na barra e um short jeans. Levanta e mostra a roupa que está 

vestindo, por fim  

As informações sobre tecidos, modelagens, referências estéticas de moda não 

encontra espaço na narrativa de Taciele. A moda que a youtuber defende é a do conforto e preço 

baixo. Não são citados nomes de estilistas, tema de coleção ou histórias das marcas nos vídeos. 

Ela comete até algumas gafes, como chamar blusa com decote ombro a ombro de tomara que 

caia ou tentar lembrar o nome de tecidos com texturas diferentes e não conseguir.  
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Figura 24 – Taciele posa com uma das peças que comprou no vídeo Comprinhas até R$ 50,00 

 

Ao encerrar, Taciele agradece à loja Caedu pela “oportunidade”. Diz que nunca 

ficou tão empolgada fazendo compras, o que não parece ser autêntico. Chama a audiência para 

interagir, pedindo comentários para quais looks “as meninas” mais gostaram e sobe mais uma 

vez o trailer de Taciele dançando com os looks. Este é o mais longo dos vídeos analisados. Tem 

20 minutos e 20 segundos, alcançou 406.745 visualizações, 36 mil curtidas e 2.136 comentários.  

 

Vídeo 9: TOUR PELO CLOSET - #ESPECIAL3MDATACI ♡ 

O vídeo “Tour pelo Closet” foi postado em dezembro de 2016 e é um dos conteúdos 

com a hashtag de comemoração de 3 milhões de inscritos no canal do YouTube. A produção 

da edição elaborou uma vinheta com uma retrospectiva de fotos de Taciele e a frase: “Taciele 

Alcolea – Especial 3 milhões”. Após a vinheta, um pequeno trailer de imagens do closet, 

Taciele abre uma porta e, pulando na frente da câmera que é conduzida em mãos, faz o 

cumprimento tradicional. E começa: “finalmente um tour pelo closet aqui em São Paulo. Deixa 

eu explicar pra vocês antes de mais nada, porque acho que vocês não estão entendendo”. A 

câmera recua e Taciele fecha a porta dentro do ambiente do closet, que mais parece um 

quartinho de beleza. Quem acompanha os vídeos já sabe que Taciele tem um apartamento em 

São Paulo “que é para trabalho. Um espacinho para poder descansar entre um trabalho e outro”.  

Começa o tour71. Esse modelo de vídeo é comum entre youtubers de moda, beleza 

e lifestyle. É mais uma maneira de mostrar escolhas pessoais de moda e revelar partes de seus 

cotidianos que produzem referências e estímulos de consumo para a audiência. De short jeans 

com estrelinhas, top prateado, t-shirt de tela pink transparente e sandália de pelo, ela inicia 

																																																													
71 Formato popular entre youtubers e blogueiras, principalmente de moda e beleza, é um passeio por algum cômodo 
da casa. O objetivo é mostrar itens, decoração, arquitetura e funcionalidades dos espaços. Os tours pelos closets 
são os mais populares no YouTube. Uma busca com as palavras tour + closet revelam no Youtube 44 milhões de 
vídeos, acesso em 10 de setembro de 2018. 
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mostrando o enorme espelho na parede, que também reflete o marido Fer segurando a câmera. 

Taciele anuncia que “vai rolar um tour pelo apê também, em breve”.  

 

	
Figura 25 – Taciele começa a mostrar o closet no vídeo Tour pelo Closet, o marido Fer aparece mais uma vez no 

reflexo do espelho 

 

O primeiro item do closet que a youtuber apresenta dizendo-se “mega72 feliz” é um 

lustre todo de cristal que ela garante ter uma história maravilhosa. Conta que quase tudo quem 

escolheu no apartamento foi o marido Fer porque ela está numa grande correria. Ao pedir para 

o marido comprar um lustre para o closet, ele chegou com o modelo todo de cristal. “Meu Deus, 

vou guardar isso pra minha vida, minhas netas vão usar isso no closet”, conta rindo e 

gesticulando como se tivesse reverenciando o objeto no teto. Mais uma vez o recurso 

onomatopeico reforça o tom cômico da narrativa de Taciele. E amorosamente ela agradece ao 

marido olhando para a câmera, como se mirasse os olhos dele. Ele concorda balançando a 

câmera para cima e para baixo. Mais uma estratégia de efeito de aproximação e 

compartilhamento da vida privada com a audiência. 

Começa o tour com Taciele mostrando a porta mesmo, fala da ideia dada pela 

arquiteta do espelho em toda uma das paredes. Nesse momento aparece o endereço das redes 

sociais da arquiteta como legenda. Com uma conversa bem óbvia, mostra a penteadeira, abraça 

um objeto – prática bem comum entre youtubers – que diz ter ganhado de presente de 

aniversário. Levanta a tampa da penteadeira e diz que não sabe se maquiar muito bem, que a 

produção que está usando foi a Fernanda Lima, maquiadora que fez para um evento que ela vai 

logo mais e anuncia as redes sociais da maquiadora que também aparece na legenda.  

“Queria fazer um closet aberto aqui como se fosse uma loja, sabe? Como aqui vão 

ficar coisas pra eu ir pra evento, pra eu me arrumar, essa parte mais blogueirinha da minha vida, 

não é como no interior, onde a gente anda com a vida mais relax”, conta e sobe um áudio de 

																																																													
72 Gíria.  
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música lenta. Apresenta a arara, com roupas que ela considera mais arrumadinhas, mas não 

exibe nada de fato, e acessórios de luxo. Ao lado de uma caixa da francesa Chanel, Taciele 

mostra um tênis assinado pela empresária de moda italiana Chiara Ferragni, uma das maiores 

influenciadoras digitais do mundo73, que assina peças de luxo para marca de acessórios que leva 

seu nome. “Sou muito apaixonada pela Chiara”, revela e abraça o tênis de paetês pink com um 

enorme olho grego bordado em cima. 

 

	
Figura 26 – Taciele mostra o tênis da marca Chiara Ferragni no vídeo Tour pelo Closet 

 

Passa para a bancada de bolsas, alguns logos como Louis Vuitton, e modelos 

clássicos de outras grifes de luxo como Gucci, Yves Saint Laurent e Calvin Klein. A youtuber 

não fala nas grifes internacionais, mas assume ter uma “loja de bolsas”, uma estratégia de 

projeção de riqueza. E ri de si mesma: “a loka, cada um com seus desejos”.  De maneira 

divertida, porque ela brinca sobre a quantidade de bolsas, há uma estratégia de projeção ao 

mostrar as bolsas de grifes. A grife, segundo Bourdieu, transforma o valor simbólico do 

produto, podendo assim, conferir uma certa distinção social a quem consome.  
 
Se há uma situação em que são feitas coisas com palavras, como na magia, isso se 
verifica no universo da moda. A grife, “simples palavra colada sobre um produto” é, 
sem dúvida, como a assinatura do pintor consagrado, uma das palavras mais 
poderosas, do ponto de vista econômico e simbólico, entre as que, hoje, têm cotação. 
(BOURDIEU, 2002, p.159).  
 

Volta para o conceito de decoração do quarto e mostra os papéis de parede com a 

rede social da loja onde comprou. Antes de encerrar o vídeo de 9 minutos e 29 segundos, ela 

diz que está muito feliz em compartilhar o closet com a audiência que chama pelo plural 

“vocês”. 

 

																																																													
73 Chiara Ferragni tem 15 milhões de seguidores na rede social Instagram (@chiaraferragni). Acesso em 10 de 
setembro de 2018.	
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Eu tava falando pro Fer, quando eu comecei meu canal no YouTube fazia alguns dias 
que eu não tinha mais o meu quarto com o meu irmão. Sempre dividi o quarto com 
ele. Era aquele todo rosa e é muito louco poder dividir tudo isso com vocês. Olha hoje 
esse cantinho que coisa mais linda.  Não dava pra imaginar. Eu fico muito feliz de 
compartilhar isso com vocês (TACIELE, 2018, s/p). 

 

A youtuber reforça o discurso de trabalho árduo para chegar a tal nível de consumo, 

o que enaltece uma fachada de simplicidade e humildade mesmo diante de seus objetos de moda 

de luxo. Mostra os pequenos presentes que coleciona dos fãs, que recebe nos lançamentos dos 

livros. “Cada cantinho aqui do quarto tem um pouquinho de vocês, do meu trabalho, tem coisas 

que eu sempre quis comprar então eu olho e digo: caraca, consegui comprar! Então esse é meu 

cantinho dos sonhos”, confessa. Foram alcançadas 524.071 visualizações e 53 mil curtidas com 

o vídeo. 

 

	
Figura 27 – Taciele se despede e pede curtidas no vídeo Tour pelo Closet 

 

A naturalidade com que Taciele se apresenta como uma pessoa comum é uma das 

maneiras de fazer o público se identificar. Desse modo, para quem a segue, ver-se em algum 

dos objetos é um reconhecimento. Essa simplicidade que aproxima é reforçada pela 

espontaneidade da linguagem coloquial e a edição de fala rápida.  A edição contribui com esses 

aspectos de naturalidade, já que os jumpcuts74 que promovem falas sem pausas agrega um 

sentido de que Taciele é sempre autêntica. Como se tudo o que viesse ao seu pensamento fosse 

compartilhado ali, o que não necessariamente é verdade. Essas estratégias de edição visam 

reforçar o pacto de familiaridade entre a youtuber e a audiência. O que parece ser seu principal 

pilar de sucesso no YouTube. 

 

 

																																																													
74  Jumpcut é um corte na edição de vídeos de uma tomada para outra que vem à frente. O corte remove parte de 
uma tomada em uma transição perceptível entre eles. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Minha trajetória acadêmica no Mestrado em Comunicação no PPGCOM da UFC 

ampliou minha visão de consumo de moda para além do ponto de vista da poesia dos criadores. 

No início deste percurso, como jornalista, pensar moda e consumo significava percorrer os 

processos de elaboração de roupas de estilistas e designers - que se esforçam para conciliar 

narrativas e desejo de consumo -  e fazer a ponte entre moda e arte. Nessa linha, a estética das 

roupas sobressaia como o elemento mais importante de sua relevância na sociedade.  

Esta dissertação potencializou outros olhares sobre o campo das relações entre 

moda e consumo. Saí das passarelas, das revistas elitistas para olhar para o YouTube. A 

sensação foi a de ter me deparado com a vida real. A plataforma, que através dos seus 

influenciadores, youtubers, alcança uma audiência enorme para o assunto moda, vem 

resignificando as informações de moda e como elas são transmitidas.  Percebi, através do corpus 

analisado, que importa muito mais saber sobre como se vestir do que entender acerca do 

processo de elaboração da roupa. 

Ainda assim, os estilistas surfam na onda do potencial de inspiração da audiência 

que têm as youtubers. Nos vídeos sobre moda da youtuber Taciele Alcolea analisados nesta 

dissertação, as narrativas sobre como usar determinada peça do vestuário, quais combinações 

de roupas são possíveis com determinados produtos, além de orientações como fazer escolhas 

de consumo são temas que interessam mais a algumas marcas, como Havan, Havaianas e Coca-

Cola Clothing, mais do que suas narrativas de processo criativo. Através das postagens da 

youtuber essas marcas aqui citadas chegam a alcançar em torno de 500 mil visualizações em 

um vídeo e pagam por isso, mais até do que em publicidade na mídia tradicional. “Há astros do 

YouTube que, apesar de suas identidades de mercado cuidadosamente ‘amadoras’, parecem 

estar ganhando a vida por meio de participação na venda de anúncios”, como afirmam Burgess 

e Green (2012, p. 46).  

O YouTube, canal de compartilhamento de vídeos, tornou-se terreno fértil para a 

propagação de ofertas identitárias através da moda, narrativas sobre estilo de vida que são 

avidamente consumidas por milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo os adolescentes. 

A audiência despertou o interesse do mercado e fez de youtuber uma profissão lucrativa nos 

dias de hoje. As youtubers tanto lucram através de visualizações no YouTube, como 

comercializando suas narrativas através de publieditoriais.      
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Nesse contexto, muitos adolescentes75 vivenciam o processo de seguir suas 

webcelebridades favoritas, acompanhando seus estilos de vida e construindo valores de 

consumo relacionados ao que é postado. Um vídeo da youtuber Taciele Alcolea sobre a sua 

rotina pessoal antes de dormir, teve 399.974 visualizações em apenas dois dias76. É um reflexo 

da força de audiência que a youtuber tem nas redes sociais. Ter visualizações revela que a 

youtuber além de ter muitos seguidores em seu canal, tem o engajamento dessa audiência, ou 

seja, as pessoas não apenas curtem o canal, como acompanham o que é publicado nele.  

 Na adolescência, em especial, as estratégias para pertencer a determinado grupo 

incluem determinadas formas de autoexpressão, exibição e satisfação pessoal. Compreendemos 

que o adolescente busca legitimar a si mesmo, em um distanciamento dos pais. Essa transição 

para a vida adulta não ocorre de maneira tranquila e é conduzida pela busca do pertencimento 

e pela conquista da liberdade de estabelecer suas próprias escolhas. Ter um ídolo, aqui 

representado pela youtuber, pode ser um trampolim de autonomização dos jovens. Ter um ídolo 

é uma das primeiras maneiras de afirmar uma individualidade em relação ao seu meio familiar, 

como abordamos no capítulo dois dessa dissertação, apoiando-nos em Lipovetsky (2009).  

No ídolo, muitos jovens se inspiram sobre maneiras de revelar sua identidade, de 

se revelar autêntico e de se inserir em determinado grupo. Esta pesquisa olhou para como 

Taciele Alcolea performa para se manter como ídolo e as informações de moda que surgem em 

seu discurso. 

A moda encarada como forma de identificação de si mesmo com um grupo, classe 

social ou ídolo ultrapassa os limites da própria roupa. Os adolescentes que desde cedo 

aprenderam a manusear o touch screen da tela do celular estão imersos nas referências e 

interagem com quem atualmente tem alto poder de influência sobre o consumo. Desse modo, 

através do consumo, exercitam “um sistema de classificação do mundo que nos cerca a partir 

de si mesmo” (ROCHA, 2006). Sabemos que o consumo é um sistema de significação, ou seja, 

uma forma de comunicação. O consumo vai além da simples compra de mercadorias: o que se 

negocia ao consumir são valores, ideais, estilos. Nesse sentido, a Taciele Alcolea estimula o 

consumo nas suas seguidoras.  

No trato dos discursos sobre o consumo da youtuber em questão, consideramos 

importante destacar que, na metodologia desta pesquisa, não nos propusemos a abordar o 

																																																													
75 Entre 12 e 18 anos – faixa etária estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Art. 2º “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 
76 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XIS3_vralRQ. Acesso em 25 de abril de 2017. 
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discurso de Taciele longe das câmeras, o que a youtuber encara como vida real e o que conduz 

como negócio. Ainda assim, durante os três anos de pesquisa foram enviados exatos 10 emails 

para o endereço divulgado no blog de Taciele, explicando o objetivo desta dissertação, e 

nenhum deles foi respondido.  

A opção pela análise dos vídeos se mostrou, nesse contexto, mais potente. Um dos 

aspectos positivos desta metodologia é que ela permite a identificação das recorrências 

reveladoras do que é importante na abordagem comunicacional de Taciela. Por outro lado, não 

analisar a recepção não nos permite avaliar o quanto a performance, de fato, convence aos 

adolescentes, mesmo diante dos crescentes números de audiência.   

A análise dos nove vídeos de Taciela Alcolea nos permitiu identificar uma repetição 

quase que didática de estratégias de aproximação com o público através de sentimentos 

compartilhados em narrativas para conduzir a empatia, sugerindo que ela e a audiência são 

parecidas. Nesse processo de aproximação da audiência, podemos dizer que a teatralidade é 

absorvida pela performance. Ou seja, entre o processo de exibir a si mesma como quem 

realmente é e o de representar a personagem que quer agradar a audiência, é impreciso afirmar 

o que é real e o que é ficcional. O que se percebe é uma estratégia exibicionista em que a 

youtuber monta espetáculos de si mesma (SIBILIA, 2009).   

A abertura repetida, tanto funciona como uma marca registrada, que a identifica 

entre as demais youtubers, como fortalece a imagem de pessoa “alto astral” e sempre “feliz da 

vida”. Ao abrir os braços e dizer: “Olá meninas e meninos”, a youtuber está invariavelmente 

com um largo sorriso e uma empolgação revelada na fala cantada. Além disso, para reafirmar 

os laços com as seguidoras, em vários vídeos, já nos primeiros minutos, Taciele constrói uma 

narrativa que une seu sentimento ao do público. Seja confessando uma ansiedade ou 

reafirmando um sentimento coletivo, como, por exemplo, a emoção com os jogos olímpicos.  

A ênfase no consumo é outra característica recorrente nos vídeos analisados. A 

temática central da narrativa e da performance de Taciele é o consumo de um determinado 

produto/marca e na indicação do que comprar. Fortemente, percebe-se a estratégia do orientar 

o que consumir como uma das fórmulas da performance de Taciele. Estratégia que, entre 

meninas adolescentes que buscam demarcar espaços de identidade, pertencimento e inclusão 

social, tem forte impacto.  

Taciele também não aprofunda o debate sobre moda. A informação sobre o tema se 

resume a uma exposição constante do que a youtuber “ama” vestir, “comprou”, “ganhou” e a 

proposta de mostrar como combinar peças de roupa e acessórios com o que ela tem no guarda-

roupa.  Não há, em momento algum, análise sobre caimento, modelagem, debate sobre 
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referência estética ou estilo, tão pouco sobre para que tipo de corpo fica bem um determinado 

tipo de vestuário. Também não se fala em história das marcas ou sobre quem desenhou as 

roupas. 

O constante tom confessional de Taciele se configura como um elemento voltado a 

gerar uma intimidade com a audiência que ela tende a agregar. Para reunir entre suas seguidoras 

um maior número de meninas – como ela mesma se refere ao público – Taciele alterna as 

sugestões de consumo, de modo a alcançar um público mais amplo, com diversos tipos de 

gostos. Mesmo que sua marca registrada seja o batom e as unhas pink, ela também grava vídeos 

com tons neutros ou terrosos. Também não há no discurso da youtuber regras limitadoras de 

como usar determinada peça de roupa, ou conceitos como certo ou errado, o que tende a facilitar 

também sua identificação como alguém que acolhe todas as meninas sem classificá-las. A 

audiência se amplia reunida em torno do discurso de “siga seu estilo”, “seja você mesma”, 

“você não precisa gastar tanto para ficar estilosa” e, dessa maneira, a adolescente encontra a 

imagem ideal de seu corpo para submetê-lo ao olhar do outro (KEHL, 2008). Esse discurso 

também reafirma o poder da moda como narrativa de si. 

Ainda sobre a estratégia de reforçar um vínculo com a audiência, é possível 

observar que algumas intimidades da vida da youtuber estão sempre presentes no roteiro dos 

vídeos. A locação inicial e final é sempre em um cômodo da sua casa, a relação com o marido 

é constantemente exposta e as afirmações sobre sonhos, desejos realizados, conquistas pessoais 

e projeções fazem parte das narrativas. 

Outra característica da performance é que Taciele Alcolea assume, de modo 

prevalente, uma postura de euforia, potencializada pela edição acelerada, figurinos coloridos e 

trilhas sonoras agitadas, que além de garantirem os recursos visuais para um vídeo de conteúdo 

alegre, são estratégias para se aproximar das adolescentes. 

A youtuber não apresentou, em nenhum dos vídeos analisados, um conteúdo 

pejorativo ou agressivo. A performance é exatamente o oposto. Taciele é uma mulher que se 

veste como uma menina, de fala doce, aparentemente leve e divertida. Tudo isso contribui para 

a construção de uma imagem de autenticidade, um dos elementos mais valorizados nas 

orientações de como se tornar um(a) youtuber, como visto no capítulo um. Esse tom divertido 

também integra sua performance na Internet, que frequentemente transforma o espetáculo em 

entretenimento, como abordado no capítulo dois. 

A performance de Taciele analisada por esta pesquisa como estratégia para alcançar 

o público adolescente representa uma primeira reflexão sobre uma das formas que essas jovens 

constroem seus desejos de consumo e fortalecem suas identidades através do hábito de assistir 



97 
 

vídeos no YouTube. Este pode ser um caminho para que possamos compreender melhor esse 

processo e contribuir cada vez mais para a formação de jovens verdadeiramente autênticos e 

livres. 

Neste ano de 2018, Taciele Alcolea se tornou mãe. Talvez suas seguidoras fieis que 

a acompanham desde 2009 cresceram com ela e estejam vivendo também a maternidade, o 

casamento, a vida adulta. Os três últimos vídeos postados no canal77 de Taciele são sobre 

situações vividas com a filha Alicia. A bebê de cinco meses já tem a própria conta no 

Instagram78, administrada pelos pais. São postadas fotos de Alícia e legendas como se a bebê 

já estivesse criando amizade nas redes sociais. Em setembro deste ano, Taciele estreou uma 

websérie no canal – até agora de dois capítulos – sobre o primeiro emprego. Ainda estão lá os 

figurinos coloridos, a edição acelerada, a risada constante e a maneira de se dirigir à audiência 

como “meninas”. Mas, pela primeira vez em quase 10 anos, é publicado um conteúdo que não 

faz parte da rotina de uma adolescente. Esta pode vir a ser uma outra fase a ser apreciada em 

novos estudos.  

 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
77 Acesso em 31 de outubro de 2018 
78 O perfil @aliciaalcoleaferraz informa na descrição que é atualizado e monitorado pelos pais @tacielealcolea e 
@fernandoferrazjr. Acesso em 31 de outubro de 2018.	



98 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	

 
ABRAMOVAY, Miriam; ESTEVES, Luiz Carlos Gil. Juventude, Juventudes: pelos outros e 
por elas mesmas. In: ABRAMOVAY, M.; ANDRADE, E. R. e ESTEVES, L. C. G. (orgs). 
Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Unesco, 2007. 
 
ALCOLEA, Taciele. Olá, meninas e meninos. São Paulo: Planeta, 2016. 
 
ALI, Fátima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 
 
AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer. Porto Alegre: Artes Médicas: 1990. 
 
BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: 
 Magia e Técnica, Arte e Política.Obras Completas, vol. I. São Paulo, Brasiliense, 1994. 
 
BLACKMAN, Cally. 100 años de ilustración de moda. Trad.: Remedios Diéguez Diéguez. 
Barcelona: Blume, 2007.  
 
Blogueira brasileira Lala Rudge desfila para a Dolce & Gabbana. Elle. Disponível em: 
<https://elle.abril.com.br/moda/blogueira-brasileira-lala-rudge-desfila-para-a-dolce-
gabbana/>. Acesso em 22 de setembro de 2017. 
 
BOURDIEU, Pierre. O que Falar quer Dizer. In Economia das Trocas Lingüísticas. SP: 
Edusp, 1998. 
 
_________________. O costureiro e sua grife: contribuição para uma teoria da magia. In: A 
produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. São Paulo, Zouk, 
2001. 
 
________________. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.  
 
 
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube e a revolução digital. São Paulo: Aleph, 2009. 
 
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: Edusp, 2013.  
 
CARLSON, Marvin. “What is performance?”: The performance studies reader. Henry Bial, 
ed. 68-73. London and New York: Routledge, 2004. 
 
CASTRO, Ana Lúcia de. Culto ao corpo e sociedade: mídia, estilos de vida e cultura de 
consumo. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2007. 
 
CIDREIRA, Renata Pitombo. A moda numa perspectiva compreensiva.  Cruz das 
Almas/BA, 2014.  



99 
 

_____________. Os Sentidos da Moda. São Paulo: Annablume, 2005.  
 
COSTA, Jurandir Freire. O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio 
de Janeiro: Editora Garamond, 2004. 
 
CRANE, Diana. BUENO, Maria Lucia (organização). Ensaios sobre moda, arte e 
globalização cultural. São Paulo: Senac, 2011. 
 
CERQUEIRA, Fabiana; LIMA, Nádia Laguárdia. Adolescentes e blogs de moda: submissão ao 
mercado de consumo ou espaço de criação?. In: STENGEL, Márcia, NOBRE, Marcio Rimet, 
DE LIMA, Nadia Laguardia, DIAS, Vanina Costa (Org.). Juventude e Cultura Digital: 
Diálogos interdisciplinares. Belo Horizonte: Artesã, 2017. 
 
COVALESKI, Rogério. Publicidade Híbrida. 1. ed. Curitiba: Maxi, 2010. 
 
Dados do IBGE. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=350270>. Acesso em 10 de maio de 
2017. 
 
DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, n. 24. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2003. 
 
ECO, Umberto. O hábito fala pelo monge, In: Psicologia do Vestir. 3. ed. Lisboa: Assírio e 
Alvim, 1989.  
 
FÉRAL, Josette. Além dos limites: teoria e prática do teatro. Trad. J. Guinsburg [et al.]. São 
Paulo, Perspectiva, 2015. 
 
FREITAS, Tárcia Alcântara. Adolescência como público-alvo: o discurso da publicidade de 
produtos teens na categoria higiene e beleza. Dissertação (Mestrado), Instituto de Cultura e 
Arte, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.  
 
FREUD, S. (1921). Psicologia das massas e análise do eu. Obras completas. V. 15. Tradução 
de P. C. Nunes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
GABLER, N. Vida, o filme: como o entretenimento conquistou a realidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999.  
    
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 
_________. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  
 
Gen Z: A Look Inside Its Mobile-First Mindset. Think With Google. Disponível em: < 
https://www.thinkwithgoogle.com/interactive-report/gen-z-a-look-inside-its-mobile-first-
mindset>. Acesso em 10 de julho de 2017. 
 
GIDDENS, Anthony. Identidade e modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 
 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005, 4ª Ed. 
 



100 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2012.  
 
GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
GOLDBERG, Roselee. A Arte da Performance: do Futurismo ao Presente. 2ª Edição. Lisboa: 
Orfeu Negro, 2007. 
 
Google Preferred. Think With Google. Disponível em: 
<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/descubra-
o-google-preferred/>. Acesso em 12 de outubro de 2017. 
 
GUIMARÃES, Cléo. Blogueiras da São Paulo Fashion Week: elas só querem clicar. O  
Globo. Disponível em: < http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/blogueiras-da-sao-
paulo-fashion-week-elas-so-querem-clicar-554250.html>. Acesso em 20 de agosto de 2017. 
 
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 6.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2011. 
 
HINERASKY, D. A. O fenômeno dos blogs street-style: do flâneur ao “star blogger”. 2012. 
289 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Comunicação Social, Pucrs, Porto Alegre, 2012. 
 
KARHAWI, I. Influenciadores digitais: o Eu como mercadoria. São Paulo, 2016. Disponível 
em: 
<https://www.researchgate.net/publication/315114355_Influenciadores_digitais_o_Eu_como_
mercadoria>. Acesso em: set 2017. 
 
KEHL, Maria Rita. Deslocamentos do feminino. Rio de Janeiro: Imago, 2008. 
 
LÉVY, Pierre. O ciberespaço e a economia da atenção in: PARENTE, André (org.).  Tramas 
da rede. Novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: 
Sulina, 2004.  
 
_________. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Edições 
Loyola, 2008. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: A moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
 
Lista de vencedores traz novidades. Portal da Comunicação. Disponível em: < 
http://portaldacomunicacao.com.br/2017/06/379258/>. Acesso em 13 de outubro de 2017. 
 
MAFFESOLI, Michel. A comunicação sem fim (teoria pós-moderna da comunicação). Porto 
Alegre (RS): Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, vol. 1, no 20, 2003. 
 
__________. A contemplação do mundo. Tradução de Francisco Franke Settineri. Porto 
Alegre: Artes e Ofícios, 1995. 
 
_________. No fundo das aparências. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 



101 
 

_________. O Tempo das Tribos: o declínio do individualismo na sociedade de massas. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 1987.  
 
MARCONDES. Pyr. Quanto ganha um influenciador? Qual o Retorno do Investimento no 
Marketing de Influência?. Proxxima. Disponível em: < 
http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/noticias/2017/01/05/208478-2.html>. Acesso 
em 10 de fevereiro de 2017. 
 
MEDEIROS, Fernanda de Farias; SANTANA, Paulo Henrique Basili. A performance do 
comediante nordestino e a imagem de Whindersson Nunes:   youtuber visto como 
celebridade ordinária. Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação. 40º  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da  Comunicação  – Curitiba - PR, 2017. 
 
MESQUITA, Cristiane; CASTILHO, Kathia. Corpo, Moda e Ética: pistas para uma reflexão 
de valores. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011.  
 
MIRANDA, Ana Paula de. Consumo de moda: a relação pessoa-objeto. São Paulo: Estação 
das Letras e Cores, 2008.  
 
NAVARRI, Pascali. Moda e Inconsciente: um olhar psicanalista. São Paulo: Editora Senac, 
2010.  
 
NEVINSON, John. Origin and Early History of Fashion Plate, 2010. Disponível em: 
<http://www.gutenberg.org/files/34472/34472-h/34472-h.htm>. Acesso em: 17 setembro 
2017.  
 
NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: subsídios para criação de figurino. Rio 
de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 
 
Pra colecionar! Capricho lança álbum de figurinhas com seus youtubers favoritos. Capricho. 
Matéria sobre o lançamento em: <https://capricho.abril.com.br/famosos/pra-colecionar-
capricho-lanca-album-de-figurinhas-com-seus-youtubers-favoritos/>. Acesso em 15 de 
outubro de 2017. 
 
OLIVEIRA, Cristiane Souza de. Do Teatro à Performance: um lugar de Colapso. In: Revista 
Landa, Vol. 6 N° 1, Santa Catarina, 2017  
 
PAIS, José Machado. Bandas de garagem e identidades juvenis. In: COSTA, Márcia Regina 
da; SILVA, Elizabeth Murilho da (Org.). Sociabilidade juvenil e cultura urbana. São Paulo, 
EDUC, 2006 
  
PECH, Andrea.  Performance, teatralidade e contemporaneidade. In: Revista Landa, Vol. 6 
N° 1, Santa Catarina, 2017.   
 
PERALVA, Angelina. O jovem como modelo cultural. Revista Brasileira de Educação, São 
Paulo, ANPEd, 1997. 
 
PRECIOSA, Rosane. Produção Estética: Notas Sobre Roupas, Sujeitos e Modos de Vida. São 
Paulo: Anhembi Morumbi , 2008. 
 



102 
 

PRENSKY, Marc. Disponível em http://www.marcprensky.com/writing. Acesso em 01 agosto 
2018 (texto publicado na sua primeira versão em 2001).  
 
PRIMO, A. Existem celebridades da e na blogosfera? Reputação e renome em blogs. Revista 
Líbero, v. 12, n. 24, p. 107-116. São Paulo, 2009.  
PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: 
Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. Ed. Novo Hamburgo: Feevale, 
2013.  
 
ROSA, Cristina de Azevedo. Império do luxo. A construção do sucesso. Porto: Lidel – Edições 
Técnicas, 2010. 
 
ROCHA, Rosamaria. Imagens limiares: primeiras fundamentações para uma imagética do 
consumo. Cadernos de Pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, v. 
1, n. 4, p. 13-64, nov./dez. 2005.  
 
ROCHA, Rose de Melo. Você sabe para quem está olhando?: Visibilidade e 
incomunicabilidade na cultura contemporânea. In: BAITELLO Jr., NORVAL; CONTRERA, 
Malena; MENEZES, José. (Orgs.). Os meios da incomunicação. São Paulo: Annablume, 2005. 
 
RECUERO, R. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.  
 
SÁ, Simone Pereira de. Netnografias nas redes digitais. Trabalho apresentado ao Grupo de 
Trabalho Tecnologias Informacionais de Comunicação e Sociedade, X Compós, UnB, Brasília, 
2001.  
 
SÁ, Simone Pereira de; POLIVANOV, Beatriz. Auto-reflexividade, coerência expressiva e 
performance como categorias para análise dos sites de redes sociais. In: Contemporanea 
(UFBA. Online), v. 10, 2012.  
 
SAAD, Elizabeth. Influenciadores digitais: conceitos e práticas em discussão. In: JENKINS, 
Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. 
 
SABINO, Marco. Dicionário da moda. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2007.  
 
SANTAELLA, Lucia. Navegar no Ciberespaço. O perfil cognitivo do leitor imersivo. São 
Paulo: Paulus, 2004. 
 
SAVAGE, Jon. A criação da juventude: como o conceito de teenage revolucionou o século 
20. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. 
 
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. 
 
SILVA, Sérgio Damasceno. Os mais influentes da internet e da TV. Meio e Mensagem. 
Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-
personalidades-mais-influentes-da-internet-e-da-tv.html>. Acesso em 13 de outubro de 2017. 
 



103 
 

SILVA, Rosane Leal da., et al. A proteção do consumidor em face da publicidade 
subliminar: um estudo de caso de blogs de beleza. Trabalho apresentado no I CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, Santa Maria/RS, 2012.  
 
SIMMEL, George. Filosofia da moda. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008. 
 
SHIRKY, Clay. A Cultura da Participação criatividade e generosidade no mundo 
conectado. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.  
 
SILVEIRA, S. C. Tendências em Comunicação Digital. São Paulo: ECA-USP, 2016. 
 
SOUZA, Gilda de Mello e. O Espírito das roupas: a moda no século dezenove. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987.  
 
SPYER, Juliano. Para entender a Internet: Noções, práticas e desafios da comunicação em 
rede. Editora Não Zero: 2009. 
 
STENGEL, Márcia e MINEIRO, Evandro Ornelas. Laços Fortes ou fracos? Os adolescentes 
e os laços nas redes sociais. In: STENGEL, Márcia, NOBRE, Marcio Rimet, DE LIMA, Nadia 
Laguardia, DIAS, Vanina Costa (Org.). Juventude e Cultura Digital – Diálogos 
interdisciplinares. Belo Horizonte: Artesã, 2017. 
 
SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
SCHECHNER, Richard. “O que é performance?”, em Performance studies: an introduccion, 
second edition. New York & London: Routledge, 2006. 
 
_________. Performance Theory. New York, USA: Routledge, 2003 
 
TANJI, Thiago. Escravos da moda: os bastidores nada bonitos da indústria fashion. Revista 
Galileu. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/06/escravos-da-
moda-os-bastidores-nada-bonitos-da-industria-fashion.html>. Acesso em 10 de julho de 2017. 
 
TARDE, Gabriel de. As leis da imitação. Trad. Carlos Fernandes Maia, Colaboração: Maria 
Manuela Mais. Porto, Ed. Rés, 1976.  
 
TAVARES, I. C. L. A construção das imagens de si por adolescentes em redes sociais. 2015. 
164 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2015.  
 
TURNER, Graeme. Understanding celebrity. London/ Thousand Oaks/ New Delhi: SAGE 
Publications, 2004. 
 
Tic Kids Online. Cetic.br. Disponível em: 
<http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_KIDS>. Acesso em 9 de agosto de 2017. 
 
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.  
 



104 
 

WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, 
T. T. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 
2000. 
Youtuber Taciele Alcolea para shopping em lançamento de linha de maquiagem. Veja São 
Paulo. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/beleza-de-blog/youtuber-taciele-
alcolea-para-shopping-em-lancamento-de-linha-de-maquiagem/>. Acesso em 29 de agosto de 
2017. 
 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico – a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1984, p. 29. Zara descumpre acordo sobre trabalho escravo e pagará R$ 5 milhões. 
Brasil Econômico. Disponível em: < http://economia.ig.com.br/2017-05-30/zara-trabalho-
escravo.html> Acesso em 10 de julho de 2017. 
 
ZANINI, Débora. Etnografia em mídias sociais. In: SILVA, Tarcízio; STABILE, Max 
(Orgs.). Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, aplicações e inovações. 
São Paulo:  
Uva Limão, 2016.	


