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A TRANSFORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS EM 
PRODUÇÃO E RECEPÇÃO: 

TRAJETO EMPÍRICO-METODOLÓGICO DE UMA PESQUISA

Resumo

Descrevemos aspectos empíricos e metodológicos desenvolvidos 
na tese “Manifestações da Midiatização - Transformação dos Atores So-
ciais em Produção e Recepção: o Caso Camila Coelho”. Apresentaremos 
a metodologia da pesquisa, levando em conta o desafio que é analisar a 
dinamicidade de observáveis que se organizam no âmbito da 
midiatização.

Palavras-chave: Midiatização, Circulação, Metodologia, YouTube.



A TRANSFORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS EM PRODUÇÃO 
E RECEPÇÃO: TRAJETO EMPÍRICO-METODOLÓGICO DE 

UMA PESQUISA

Aline Weschenfelder
Doutora e Mestra em Ciências da Comunicação pela  

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

Midiatização: origem e cenário de um objeto de pesquisa

O debate acerca da midiatização, bem como de seus processos, 
vem sendo ampliado na medida em que dispositivos tecnocomunicacio-
nais envolvem a sociedade que, por sua vez, passa a constituir diferentes 
práticas interacionais em seu cotidiano. Entre as muitas características 
que instituem a noção da midiatização, podemos destacar a reorganiza-
ção social enquanto um dos elementos mais significativos entre as pes-
quisas que discutem o conceito. Nesse cenário, a sociedade desenvolve 
papéis ativos através de ações comunicacionais (FAUSTO NETO, 2006; 
BRAGA, 2006) engendrando contatos e dinâmicas tecnodiscursivas. Sen-
do assim, nesse contexto, sujeitos e meios estão correlacionados, tecen-
do novos arranjos que fundem atividades sociais às da comunicação mi-
diática. Podemos dizer que,

Na esfera da midiatização, instituições e indivíduos encontram-se 
inseridos em interações diferentes daquelas nas quais os meios des-
pontavam através de condição mediadora. Desta feita, estes estão 
contemplados em novas articulações, cujo protagonismo é dividido 
com o potencial e capacidade enunciativa das redes sociais. (...) O 
processo interacional é fundado em múltiplos contatos, em que a, en-
tão, centralidade dos meios se desloca, transformando dinâmicas de 
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contatos compartilhados, agora, com as instituições e atores sociais. 
(WESCHENFELDER, 2019, p. 30-31).

É nessa ambiência, e moldado por ações inerentes a ela, que emer-
ge o objeto comunicacional sobre o qual aqui vamos tratar. No âmbito da 
tese “Manifestações da Midiatização - Transformação dos Atores Sociais 
em Produção e Recepção: o Caso Camila Coelho”1, buscamos compre-
ender um contexto interacional específico entre produção e recepção, que 
se engendra através de estudo de caso midiatizado, a respeito do quadro 
dialógico que compreende a blogueira Camila Coelho e seus seguidores 
no YouTube. O ponto de partida da investigação se dá sobre a transfor-
mação de Camila Coelho em um tipo de celebridade, no seu nicho de 
atuação, assim como seus seguidores, que passam a ser entendidos co-
mo coletivos complexificando ainda mais as questões que envolvem o 
entendimento da recepção, que percebemos se deslocar para outras ins-
tâncias de atuação.

Os movimentos que denotam a transformação de Camila Coelho, 
bem como de seu polo receptivo, foram observados quando ainda não 
tínhamos nenhuma pretensão de pesquisar o fenômeno. No entanto, ao 
passo que acompanhávamos o canal da blogueira, as mutações ficavam 
mais acentuadas, e isso nos instigou a levantar questões sobre como se 
davam tais transformações como: que tipo de movimento fazia com que 
os discursos de Camila Coelho se deslocassem e alterassem seu status? 
Esta e outras indagações de mesma natureza, concernentes às intera-
ções entre a blogueira e seus seguidores, tanto quanto o ambiente das 
conversações, contribuíram para a construção da investigação.

Enquanto a blogueira é considerada “celebridade” no processo de 
mutação, a recepção recebe várias nomenclaturas que remetem a dife-
rentes conceitos, como seguidores (o mais usual no contexto digital), fãs, 
leitores e comentaristas. Com base na profusão de características que 
envolvem a recepção no cenário exposto, buscamos pelo conceito de “co-
letivos” concebido por Jackes Boutaud e Eliseo Verón (2007) para dar 
conta desse lugar nas condições apresentadas. 

Conforme os pesquisadores [Boutaud e Verón], a partir da multiplici-
dade e evolução dos estudos sobre a recepção, os indivíduos pas-
saram a ser vislumbrados com maior especificidade. Segundo eles, 
os sujeitos passaram a despontar com uma participação ativa em 
novas perspectivas exploradas sobre o referido conceito, diferente 
do que era examinado conforme as primeiras teorias que tratavam 
dos meios massivos. (WESCHENFELDER, 2019, p. 18).

1 Defendida no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos – UNISINOS, em março de 2019.
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São as interações promovidas por sujeitos em produção e recepção 
que concedem a eles novos status, transformando-os em celebridade e 
coletivos no cenário aqui estudado. Esta mobilização é acionada por cir-
cuitos, através de novas práticas comunicacionais, as quais envolvem 
sujeitos em produção e recepção, bem como os meios, em proporções 
similares. Ou seja, a esfera da midiatização compreende relações intera-
cionais que se complexificam na medida em que são colocadas em ativi-
dade. Deste modo consideramos importante compreender como se orga-
nizam os circuitos delineados entre produção e recepção no âmbito do 
canal de Camila Coelho no YouTube, levando em consideração as mani-
festações da midiatização a partir do prisma da circulação, eixo do pro-
cesso interacional, que pode ser designada como

(...) o processo para o qual o sistema de relações entre condições de 
produção e condições de recepção é, por sua vez, socialmente pro-
duzido. “Circulação” é, portanto, o nome do conjunto de mecanismos 
que, fazendo parte do sistema produtivo, definem as relações entre 
“gramática” de produção e “gramática” de reconhecimento para com 
um discurso ou um determinado tipo de discurso. [grifos do autor]. 
(Verón, 1980, p. 108).

A circulação é parte constitutiva das relações comunicacionais e 
complexifica a organização social. Portanto, investigar suas ocorrências a 
partir das articulações que se estabelecem entre atores sociais em produ-
ção e recepção é importante para termos uma noção de como a circula-
ção discursiva afeta e é entendida como atividade, visto já sabermos que 
é através de circuitos que acontece o encadeamento e o desenvolvimento 
de ações entre os polos comunicacionais, “cada qual com suas respecti-
vas especificidades e tensões”. (WESCHENFELDER, 2019, p. 58). Tais 
ações são averiguadas a partir do contato entre o polo produtivo e recep-
tivo e podem ser verificadas, por exemplo, nos espaços que compreen-
dem os comentários de uma rede social. 

No processo observado, elegemos o canal de Camila Coelho no 
YouTube como “zona de contato” (FAUSTO NETO e SGORLA, 2013) 
onde as interações ocorrem, uma vez que é o lugar em que destacamos 
e observamos as conversações entre blogueira e seguidores, extraindo 
desse espaço o corpus de análise – vídeos e respectivos comentários. 
Deste modo, ficou evidenciado que a mutação de status, como a passa-
gem da blogueira a celebridade, não decorre de um trabalho unilateral, 
mas devido às relações que Camila Coelho empreende com a recepção. 
Logo, temos um caso que emerge e se desenvolve na ambiência da mi-
diatização, que também é entendida como uma sociedade onde se cons-
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tituem articulações, interações, feedbacks e relações complexas entre 
atores sociais.

Ademais, a investigação expõe o trabalho enfático e diversificado 
realizado por parte da recepção, sendo que seus níveis de relacionamen-
to com a produção – aqui Camila Coelho – estão longe da passividade, 
noção há muito ultrapassada sobre o status do polo receptivo. Embora, 
como já foi dito, esta noção de inércia já tenha sido superada, considera-
mos importante mostrar o constante dinamismo e, principalmente, as ca-
racterísticas que levam o conceito de recepção a ser entendido como 
“coletivo”, conforme mencionamos anteriormente. Pois, ainda segundo 
Boutaud e Verón (2007, p.2), nos coletivos estão os “interpretantes que 
conduzem à produção social de sentido na recepção” [tradução nossa]2, 
dado que as incidências da recepção, no atual contexto comunicacional, 
além de transformarem os atores sociais nos dois polos da comunicação, 
também afetam a arquitetura dos meios e suas próprias dinâmicas ao se 
projetarem a partir do trabalho que é realizado pela recepção. Na pesqui-
sa, observamos marcas desses processos através da biografia midiática 
de Camila Coelho, conforme descreveremos na sequência.

Narrativa da transformação de uma blogueira em celebridade

A blogueira Camila Coelho faz parte de um fenômeno chamado “in-
fluenciadores digitais”, portanto está situada em um lugar de possível atu-
ação sobre outros sujeitos. Por estar neste contexto, consideravelmente 
destacado no âmbito das redes sociais digitais, entendemos que o caso 
mereça consideração. Outrossim, o elevado número de inscritos em seu 
canal do YouTube, e sua vertiginosa ascensão profissional3, nos chamou 
a atenção para transformar uma observação sem pretensão de pesquisa 
em uma tese. Em vista dessas variantes passamos a interpretar o fenô-
meno em outro nível, nos deslocando da condição de consumidora à pes-
quisadora. Salientamos então que a noção de “influenciador digital” é re-
lativa às teorias de rede enquanto nossa pesquisa foi conduzida pelas 
relações que a figura do influenciador elabora junto com seus interlocuto-
res, pois, no caso analisado, observamos movimentos de diferentes cate-
gorias através de diferentes interações. 

Conforme já sinalizamos, a escolha por analisar Camila Coelho e 
não outro/a personalidade emergente das redes digitais, especificamente 
da ambiência da midiatização, se deu por já acompanharmos seu canal 

2 No original: “Interpretantes que gestionan la producción social de sentido en recepción”.
3 Os dados da pesquisa são referentes ao período que compreende julho/2010 a 

dezembro/2018.
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no YouTube há algum tempo e, essencialmente, por termos observado 
mudanças em seu trabalho. Entre as transformações podemos citar a 
evolução na técnica apresentada, vídeos cada vez mais elaborados tra-
zendo melhor iluminação e novos efeitos auditivos e visuais, bem como 
nas formas discursivas procedentes da blogueira e no conteúdo por ela 
ofertado. Além disso, com o passar do tempo Camila Coelho não apenas 
apresentava tutoriais de maquiagem, que até então se destacavam entre 
os temas abordados em seus vídeos, passando então a fazer propagan-
das, ainda que veladas, de diferentes produtos afins com a temática abor-
dada em seu canal – beleza, maquiagem, estilo de vida. O ápice da trans-
formação de Camila Coelho é constatado através dos materiais analisados 
quando ela anuncia parcerias institucionais e passa a realizar trabalhos 
que atravessam as fronteiras da internet. Neste momento começa a apa-
recer em comerciais e programas televisivos, assim como a estampar 
capas de diferentes revistas. 

As evidências que marcam a transformação de Camila Coelho numa 
celebridade irrompem em um circuito midiático que não é apenas movi-
mentado pelo conteúdo por ela desenvolvido e ofertado, mas também por 
seus seguidores. A corroboração desta coparticipação aparece no início 
da trajetória midiática de Camila Coelho, quando é incentivada por seus 
seguidores do Twitter e Facebook a criar um blog, o qual foi batizado de 
“Super Vaidosa” que, mais tarde, assume o próprio nome da blogueira. 

É interessante observar que essas marcas interacionais são perce-
bidas na medida em que nos aprofundamos nos materiais extraídos para 
a observação sistemática, dos quais destacamos narrativas que vão con-
solidando o novo status da blogueira e seus coletivos. Ou seja, é através 
do percurso metodológico que ocorre a possibilidade de recuperar as in-
terações entre Camila Coelho e seguidores quando estes evocam a traje-
tória da blogueira, questionam sua vida pessoal e mudanças profissionais 
que ela aponta em suas produções.

Dado o entendimento sobre o caminho midiático percorrido pela blo-
gueira incidindo em sua transformação numa celebridade, num primeiro 
momento, o problema de pesquisa compreendeu especificamente explo-
rar o aspecto da celebrificação. No entanto, é importante ressaltar que em 
todo o processo da análise ficou evidente que a mudança de status entre 
produção e recepção ocorria a partir das interações através de um circuito 
comunicacional.

Na medida em que nos debruçávamos sobre os materiais, sobretudo 
na observação dos vídeos publicados no YouTube por Camila Coelho e 
seus respectivos comentários, a transformação dela em celebridade, bem 
como do status de seus seguidores, ficava mais nítida, evidenciando a 
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variedade de características que demarcavam os sujeitos que ali intera-
giam. Pois, além de ser “agente do processo”, os seguidores revelam seu 
status afetado na medida em que se envolvem, de diferentes formas dis-
cursivas, com as produções ofertadas pela blogueira. Essa transforma-
ção, por parte da recepção, no caso os seguidores de Camila Coelho, se 
manifesta em seus comentários e são percebidos em diferentes momen-
tos da análise. Tais mudanças se mostravam mais evidentes ao passo 
que a metodologia de trabalho foi sendo adequada ao objeto de estudo, 
conforme mostraremos a seguir.

Táticas de observação

Embora nossa estratégia de observação tenha sido conduzida a par-
tir de conceitos previamente estudados, como a pesquisa exploratória, 
consideramos aspectos complexos que são levantados por Bonin (2013) 
a respeito do “quanto os processos de midiatização afetam os novos mo-
dos de se pensar sobre as estruturas comunicacionais, o que se reflete 
nos modos de interpretar os objetos constituintes do campo em que estão 
inseridas, como é o caso das práticas de comunicações midiáticas, e mi-
diatizadas”. (WESCHENFELDER, 2019, p. 113). Sendo assim, de um uni-
verso de 5294 vídeos extraímos 30 produções para serem analisadas. 
Destas destacamos – tanto no polo produtivo (vídeos) como no receptivo 
(comentários) – indicadores da transformação de Camila Coelho e de 
seus seguidores que emergem na forma de enunciados específicos de 
cada um daqueles lugares. 

Ainda que tenhamos feito tal recorte, nosso objeto de pesquisa de-
mandava uma metodologia própria, visto que este é um dos desafios en-
frentados pelos estudos realizados no âmbito da midiatização, conforme 
já mencionamos. Ou seja, não há uma metodologia específica para dar-
mos conta dos objetos que despontam nessa – e dessa – ambiência, mas 
é necessário que os modos de operar sejam delineados conforme a dinâ-
mica e a especificidade que cada objeto apresenta. Não há um método 
pronto, é necessário fazer uso da criatividade e adequar operações, teo-
rias e objetos concomitantemente, visto que o desafio que se apresenta 
em nosso percurso metodológico passou por dois momentos que se ade-
quaram na medida em que particularidades do objeto despontavam no 
corpus analítico. 

A princípio nosso olhar estava voltado apenas para o trabalho produ-
tivo, que se apresentava cronologicamente, e tal “linearidade” evidencia-

4 Total de vídeos publicados no canal de Camila Coelho no YouTube até o término da tese.
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va a transformação de Camila Coelho em uma celebridade de modo pro-
cessual. Porém, essa tática falhou no sentido de podermos compreender 
como se organizava esse processo de circulação comunicacional, visto 
que envolvia fortemente a recepção que estava em segundo plano na 
nossa abordagem. 

Num segundo momento, após esquadrinhamento detalhado dos ma-
teriais extraídos para análise, percebemos que o fluxo comunicacional 
empreendido entre blogueira e seguidores transitava além das fronteiras 
da internet, percorrendo trajetos entre redes sociais digitais e meios mas-
sivos, complexificando ainda mais as operações metodológicas que tería-
mos que empreender sobre o corpus da análise. Estas características nos 
remeteram ao trabalho de Mario Carlón (2017) que investiga o trânsito 
entre as redes digitais e os meios massivos propondo um “dispositivo 
analítico” (D.A.) para observar a “circulação hipermidiática”, conforme 
descrevemos a seguir 

a) ascendente: emana nas redes de telefonia e internet, é provenien-
te da midiatização e é conduzido para os meios de massa; 

b) descendente: oriunda do sistema dos meios massivos – nasce nos 
meios de massa e é conduzido para a midiatização;

c) horizontal: diante das características anteriores se agrega uma 
manifestação horizontal, a intrassistêmica, que se organiza dentro 
dos próprios sistemas dos meios e da midiatização. (WESCHEN-
FELDER, 2019, p. 88, apud CARLÓN, 2017, p. 41-42).

Além disso, conforme Carlón (2017, p. 35), 

podemos criar, a partir do D.A., uma “linha do tempo” que nos pos-
sibilita estipular diferentes etapas de um processo, algo manifesto 
em nossa decisão por examinar o fenômeno através de “fases”. Esta 
é a dimensão temporal do D.A., que permite entender o início do 
processo, definir as condições iniciais do circuito e, então, partir para 
o estabelecimento das fases, seguindo o fluxo da circulação. (WES-
CHENFELDER, 2019, p. 112).

Inspirados nos estudos de Carlón, consideramos a transformação de 
Camila Coelho em uma celebridade através de três diferentes fases, nas 
quais ela se manifestava com diferentes características que incorpora-
vam-se umas às outras: a) perita (quando apresenta tutorias de maquia-
gem); b) perita-institucionalizada (começa a fazer parcerias com marcas); 
c) perita-célebre (é considerada referência e celebridade em seu nicho de 
atuação). Mais adiante destacamos alguns aspectos a respeito da confi-
guração de cada fase.
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No entanto, apesar de encontrarmos uma solução para operar sobre 
o trabalho produtivo, ainda foi preciso recorrer à observação dos comen-
tários, os quais se mostravam complexos em relação aos vídeos, visto 
que o número de interações no canal de Camila Coelho no YouTube con-
tava com várias falas dos seguidores que aumentavam constantemente. 
Uma dinâmica que torna ainda mais difícil a extração dos materiais devido 
às complexidades estabelecidas pela própria plataforma onde as intera-
ções são instituídas, no caso a “zona de contato”, o YouTube. Além disso, 
a atemporalidade permitida pela plataforma – comentar em qualquer ví-
deo independentemente da data de sua postagem, por exemplo, um ví-
deo postado em 2012 contendo comentários de 2017 – foi uma das maio-
res dúvidas em relação a como apreender e operar sobre esses materiais 
para compor nosso corpus de análise. Todavia, percebemos que essa 
complexificação faz parte das características da midiatização, conferindo 
a sujeitos e meios papéis dinamizadores simultâneos e reconfigurando os 
modos de interação social. Portanto, mantivemos a opção por observar os 
vídeos com base em uma espécie de “linha do tempo”, enquanto dos 
mesmos extraímos comentários independentemente do período em que 
foram feitos. Como já apontamos, foram analisados 30 vídeos, no período 
de julho/2010 a dezembro/2018, dos quais destacamos marcas da trans-
formação de Camila Coelho e de seus coletivos, sendo que estes apre-
sentam percepções da mudança da blogueira nos comentários.

Embora as fases tenham sido observadas enquanto uma evolução, 
ficou notório que durante todo o processo existiu uma interação entre elas 
por conta da atemporalidade entre as produções e os comentários feitos 
sobre cada uma delas. O contato agenciado pelos coletivos deixava claro 
os deslocamentos, idas e vindas discursivas dentro do espaço dos co-
mentários. Por exemplo, quando os seguidores comparam um vídeo com 
a temática de outro postado anteriormente, algo que ocorre devido à

ampliação e diversificação dos atores sociais envolvidos naquelas 
interações, o conteúdo dos discursos migra para outras questões, 
circunscrevendo situações fora da proposta antes empreendida e 
longe da regulação da blogueira. As discussões empreendidas pelos 
coletivos dão espaço a temas imprevistos, reflexos das complexida-
des da circulação que se organizam fora das expectativas da produ-
ção. (WESCHENELDER, 2019, p. 136).

Para melhor descrever as fases analisadas, destacamos algumas 
características de cada uma delas na sequência. Assim a transformação 
e a complexificação que se configura entre os atores socias envolvidos na 
dinâmica aqui apresentada poderá ficar mais evidente. As figuras utiliza-
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das para exemplificar as características dos coletivos de cada fase fazem 
parte do rol de imagens que compõem a tese.

Características das fases de transformação

Primeira Fase

A natureza da estratégia produtiva de Camila Coelho se expõe de 
forma mais amadora e a interação, em termos de enunciação, está na fala 
dela. Ou seja, o nível discursivo dela se destaca entre os outros elemen-
tos que fazem parte da oferta. Por sua vez, os seguidores atestam o tra-
balho da blogueira através de características típicas de aprendizes, visto 
que os comentários sugerem busca por conhecimento, dúvidas e tecem 
elogios ao trabalho ofertado. A seguir destacamos especificamente algu-
mas marcas que definem a primeira fase da transformação de Camila 
Coelho e seus coletivos.

Produção: Camila Coelho detalha dicas de como fazer uma maquia-
gem de modo didático e convida as seguidoras a fazerem perguntas no 
espaço destinado aos comentários caso tenham dúvidas. Ou seja, ela 
instiga a participação da recepção. Outra particularidade desta fase está 
na referência que a blogueira faz ao seu público, basicamente feminino, 
visto que com o passar do tempo a menção a gêneros fica menos 
manifesta.

Recepção: Como nessa primeira fase os vídeos estão disponíveis há 
mais tempo, a variedade de coletivos fica mais evidente. Encontramos 
aprendizes que se mostram interessados a aprender o que ela ensina; 
outros que corrigem e fazem restrições sobre a fala da blogueira; os que 
fazem comparação entre os primeiros e últimos vídeos postados; os que 
criticam ao mesmo tempo que fazem discursos de ressalva sobre a pró-
pria crítica ao anunciarem, por exemplo, que gostam do trabalho de Ca-
mila Coelho, no entanto abrem alguma exceção sobre o que dizem.
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Figura 1 – Exemplos de coletivo aprendiz

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube

Figura 2 – Exemplos de coletivos que revisam a oferta

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube
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Figura 3 – Exemplos de coletivos que afetam a linha do tempo/mensa-
gens atemporais

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube

Segunda Fase

Na segunda fase o lugar de fala de Camila Coelho remete a uma 
“garota-propaganda”, quando expõe marcas dos produtos que usa em 
seus vídeos. Ela “deixa de ser apenas uma agente que faz postagens, na 
condição de perita, mas também aparece realizando operações enuncia-
tivas de natureza vinculada com ofício institucional” (WESCHENFELDER, 
2019, p. 111). A oferta comercial não exclui a prática de maquiadora, mas 
é somada ao trabalho didático já desempenhado. Como consequência, os 
seguidores passam a adquirir outros modos de elaborar suas falas e de 
atuar sobre as produções da blogueira ao passo que cresce o interesse 
sobre a vida pessoal dela; dizem querer consumir os produtos que ela 
oferece e se projetam na imagem de Camila Coelho; bem como apontam 
mudanças estéticas em Camila Coelho. Além disso, diferentemente da 
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primeira fase em que os comentários traziam muitos elogios, começam a 
aparecer falas negativas em que os coletivos se mostram descontentes 
em relação às marcas anunciadas ou mesmo ao trabalho da blogueira. As 
marcas que aparecem nessa fase culminam em discursos divergentes.

Figura 4 – Marcas da institucionalização de Camila Coelho

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube

Figura 5 – Mudança nos discursos dos coletivos

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube
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Terceira Fase

Camila Coelho passa a ingressar a plataforma de influenciadores 
digitais F*Hits, o que impulsiona vertiginosamente sua imagem e, conse-
quentemente, a carreira, dando motivo para os seguidores fazerem com-
parações sobre como era e como passou a ser a blogueira. O perfil dos 
seguidores adquire características mais acentuadas em relação aos jul-
gamentos que suscitam a respeito de Camila Coelho, ao passo que tam-
bém engendram deslocamentos, pois, ao mesmo tempo que ingressam 
novos inscritos no canal da blogueira, outros alegam estar decepcionados 
e “registram” que estão abandonando a blogueira. Desta forma,

mostram-se divididos entre os que desaprovam a transformação de 
Camila Coelho numa celebridade, quando se referem a ela dizendo 
“não ser mais a mesma”, sugerindo rejeição; e os novos seguidores 
que passam a ingressar na zona de contato, precisamente em razão 
da ascensão e fama da blogueira em diferentes ambientes midiáti-
cos. (WESCHENFELDER, 2019, p. 111-112).

No que concerne a Camila Coelho, esta passa a valorizar outras 
zonas de contato para a divulgação de seu trabalho, como o Instagram, e 
embora ela ascenda às mídias de massa, é nas redes sociais que garante 
sua visibilidade.

Figura 6 – Camila Coelho faz relato de sua trajetória para revisa Vogue

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube
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Figura 7 – Conjecturas sobre a transformação de Camila Coelho

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube

Figura 8 – Imagem de Camila Coelho para publicidade nas ruas de São 
Paulo

Fonte: Instagram Camila Coelho
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Figura 9 – Marcas de convergências seguindo Camila Coelho

Fonte: Canal Camila Coelho YouTube

Pistas a partir da operacionalização das fases em articulação

Como pode ser visto, as três fases apresentadas se conectam não 
apenas em sentido linear, mas também através de dinâmicas que se pro-
pagam por fluxos e circuitos engendrados pela produção e recepção. 
Sendo assim, primeiro foi necessário analisar cada uma delas em suas 
respectivas peculiaridades e, consequentemente, mapear os encadea-
mentos e efeitos resultantes do trabalho de suas articulações. Ou seja, 
identificar as características dos coletivos e seus desdobramentos em ca-
da fase na medida em que Camila Coelho apresentava mudanças em seu 
perfil, algo que se concretizava a partir do volume de seguidores que au-
mentava, bem como na complexificação das relações entre eles e a blo-
gueira. Isto é, observamos que os componentes detectados na primeira 
fase se incorporavam aos elementos das fases seguintes em ordens dis-
tintas, havendo assim “uma expansão cumulativa entre os diferentes pe-
ríodos, resultando em uma articulação que mostra a complexidade do 
processo circulatório”. (WESCHENFELDER, 2019, p. 114).

Considerações finais

Para chegarmos às operações aqui descritas, foi fundamental o 
apoio que buscamos no conceito de circulação, visto que assim foi possí-
vel convergir o processo à ambiência da midiatização, noção mais abran-
gente. Uma vez que as transformações aludidas são dinamizadas por 
articulações, vínculos e relações que se arranjam conforme ações discur-
sivas, foi possível observar o trabalho da circulação, aspecto caro aos 
estudos sobre a midiatização. Consequentemente, destacamos como re-
levância desse estudo compreender as articulações dos componentes de 
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um processo interacional, sobretudo chamando atenção para as dinâmi-
cas, disputas, negociações de sentidos e para os “processos tentativos” 
(BRAGA, 2017) que geram intercambialidades entre produtores e recep-
tores. Além disso, também teve como desafio investir em estratégia meto-
dológica para dar conta de um objeto dinâmico que retrata um processo 
intrínseco ao contexto da midiatização. 

Deste modo, fica entendido que o desencadeador dessas transfor-
mações está nas novas condições em que produção e recepção se arti-
culam entre oferta e consumo de bens simbólicos. Se isso já se mostrou 
forte em tempos anteriores, com o advento da internet esse lugar de ob-
servação chama ainda mais atenção para a tensão que envolve estraté-
gias complexificadas entre produtores e receptores de conteúdos, dando 
ênfase, principalmente, ao indivíduo que se destaca de forma crescente 
nessas conversações. Ao mesmo tempo, a complexidade dos coletivos 
se coloca em evidência, pois é nas interações que podemos observar 
afetos sendo construídos e desconstruídos, e o discurso do “nós” sobera-
no, ainda no sentido da massificação, passa a ficar mais superado do que 
nunca.

Os dados apresentados para este texto foram extraídos durante a 
tese defendida em março de 2019, quando o canal de Camila Coelho no 
YouTube contava com aproximadamente 3,5 milhões de inscritos. Atual-
mente a mesma página apresenta 3,43 milhões de inscrições, uma razo-
ável redução. Por outro lado, quando da realização da pesquisa, a blo-
gueira possuía 7,8 milhões de seguidores em seu Instagram e no 
fechamento deste texto conta com 8,8 milhões. Ou seja, embora tenha 
perdido inscrições no YouTube, aumentou o número de seguidores no 
Instagram. Além disso, o foco das produções da blogueira passou da ma-
quiagem para o universo da moda, no qual ela lançou grife própria, fato 
que retrata uma continuidade em sua transformação, o circuito que segue 
adiante. (BRAGA, 2012). Os novos dados apontam para indícios da circu-
lação nos oferecendo inferências referentes à migração dos coletivos en-
tre redes digitais, mas para entender essa nova dinâmica seria necessário 
fazer uma nova pesquisa.
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