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HATERS E AS DINÂMICAS DE PARTICIPAÇÃO NO YOUTUBE1 

 
HATERS AND THE DYNAMICS OF YOUTUBE PARTICIPATION 

 
Daniel Felipe Emergente Loiola2 

 
RESUMO 
 
Este artigo estuda os haters, usuários que propagam discursos críticos e às vezes de ódio, 
dentro do YouTube, e como eles influenciam as dinâmicas de participação dos usuários 
dentro do site, já que elas são vistas como parte integrante daquele ambiente. Quando 
associadas com sistemas algorítmicos, elas podem ser construtivas ou não, trazendo 
diferentes impactos na comunidade de usuários, que podem acabar tornando a comunidade 
mais unida, ou promovendo um desestimulo das práticas participativas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: YouTube, haters, algoritmos, participação. 
 
ABSTRACT 
 
This article analyses the haters: users that propagate critics, and sometimes even hate 
speech, inside YouTube, and how they influence the users’ participation dynamics inside 
the website, as their actions are part of the environment. When associated with algorithmic 
systems, they can be constructive or not, and may bring different impacts on the 
community of users. That may make a community more united, or may discourage some of 
the participatory practices. 
 
Keywords: YouTube, haters, algorithms, participation. 
 
 
 Um dos elementos mais marcantes na participação dentro do YouTube foi por muito 

tempo, e em certa medida ainda é, a presença dos haters, termo em inglês que significa 

“aqueles que odeiam”, ou “odiadores”. Seu comportamento é bastante crítico, mas muitas 

vezes sem um fundamento claro, podendo, em certos casos, serem comparados com o 

bullying virtual. Logo, esse é um tipo de participação que é visto como negativo, já que 

desestabiliza a comunidade de usuários do site, muitas vezes desestimulando as diferentes 

formas de participação dentro do YouTube. 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
2 Universidade Federal de Minas Gerais. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Bolsista CAPES; danielfeloiola@gmail.com. 
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 Vale ressaltar que esse comportamento não é exclusivo do site, mas está presente 

em muitos outros lugares na web. Lange (2008) acredita que a noção de que o YouTube tem 

uma dificuldade excepcional para controlar os haters ainda não foi definitivamente provada 

e aponta para alguns criadores que acreditam que sites como o MySpace são mais 

perigosos. Desde então, uma série de ações foi tomada para tentar resolver essa questão, o 

que indica que não se trata de um problema pequeno, ou que ele é pouco importante, como 

é possível observar através das medidas adotadas pela empresa para amenizar o problema. 

Entre as mais importantes podemos citar o uso obrigatório dos perfis do Google Plus para 

permitir aos usuários postarem comentários em 2013 (YOUTUBE, 2013), e uma mais 

recente, que permite aos criadores, entre outras coisas, delegar o trabalho de fazer a 

moderação dos comentários (YOUTUBE CREATORS, 2016). 

 Em uma primeira instância tal comportamento não faz sentido, já que não promove 

nada visivelmente construtivo dentro do site, entretanto, a presença deles ainda é 

consideravelmente marcante dentro do YouTube. Essa aparente contradição é um ponto 

importante, pois em ambientes colaborativos eles representam justamente um modelo de 

comportamento que deve ser evitado. Por esse motivo, entender os haters é um elemento 

primordial para se estudar a participação nos ambientes digitais. 

 Shirky (2011) mostra, por exemplo, a grande importância do sentimento de 

comunidade entre os criadores de fanfics3, e como o pertencimento motiva esses usuários a 

criar histórias para serem apreciadas por outros fãs. Logo, entender os processos de 

participação na internet passa também por entender os haters, e de quais formas eles 

colaboram ou não para gerar o sentimento de pertencimento dentro de um site específico. 

Ainda que em um primeiro momento o trabalho de fazer críticas duras e não construtivas 

sem nenhuma justificativa possa não fazer muito sentido, compreender suas motivações e 

seus impactos é de considerável importância para explicar a dinâmica participativa e de 

produção dos fãs. 

 

O COMPORTAMENTO HATER 

 

                                                             
3 Nome abreviado das Fanfictions, narrativas ficcionais escritas por fãs, que se apropriam de personagens e 
elementos de produtos midiáticos, como filmes, séries de TV, quadrinhos, etc. 
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 Lange (2007), buscando compreender melhor o que o termo hater representa, 

destaca que comentários como “gay” são típicos desse comportamento. Para a autora, se 

trata de um tipo de usuário que faz insultos sem nenhuma sugestão de possíveis melhorias, 

e que podem até desencorajar usuários de certos modos de participação, como acontece no 

caso dos vlogs. Mas ela também aponta que um dos problemas em se trabalhar com o termo 

é justamente pelo fato de ele ser aberto em seu significado, que pode ir de usuários que 

usam termos clichês para criticar obras alheias até pessoas que chegam a perseguir outros 

usuários do site no espaço físico, às vezes mandando ameaças - um tipo de pessoa 

normalmente conhecida como stalker. 

 A autora também desconstrói a noção de que o anonimato é o grande responsável 

pelas atitudes de tais usuários, usando como exemplos as conversas hostis entre 

interlocutores conhecidos dentro do site. Além disso, ela também aponta que não há 

indícios de que informações como nomes e rostos de usuários irão resolver a hostilidade, 

nem que seja falta de oportunidade de conhecer melhor os outros usuários, uma vez que há 

bons exemplos de hostilidade entre pessoas que se conhecem, como vizinhos, casais 

divorciados e crianças que praticam bullying nas suas escolas. 

 O comportamento dos haters é relativamente similar ao dos trolls, que são usuários 

que utilizam diversas técnicas para desestabilizar uma conversa séria ou um debate com o 

intuito de se divertir, sem necessariamente fazer parte da discussão em si. O objetivo do 

troll é que, ao desrespeitar regras de convivência, ele provoque respostas impensadas, 

muitas vezes deixando de lado uma conduta civilizada e gerando agressões verbais. Um 

exemplo é o baiting: quando eles se utilizam de uma “isca”, como algum assunto polêmico, 

para posteriormente se divertir com o debate protagonizado por outros usuários. 

 Um uso interessante desse comportamento aparece em entrevistas de Lange (2007), 

em que alguns dos YouTubers entrevistados se mostram gratos por tais comentários 

ajudarem a gerar mais respostas, o que pode fazer com que o vídeo apareça na seção de 

“vídeos mais comentados”. Isso por sua vez ajuda a aumentar o número de visualizações 

dos vídeos e acelerar o crescimento do canal. Ela também cita um vídeo chamado “The 

community of YouTube4”, em que o seu criador mostra uma grande preocupação com a 

hostilidade demonstrada por alguns, que acabava limitando muitos usuários, com medo das 
                                                             
4 O vídeo não está mais disponível. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

possíveis retaliações, ou desmotivando os que já produziam vídeos - algo que é visto como 

uma perda para toda a comunidade de usuários do site. 

 Essa noção vai de encontro com o que Bruns (2008) propõe como produser, um 

termo que mistura produtor e usuário, que serviria como uma substituição da noção de 

“consumidor”. Ele destaca como nos dias de hoje o simples ato de acessar sites de compra 

gera dados que permitem que a loja se adapte aos seus usuários, automaticamente dando 

maior destaque a tipos específicos de produtos, por exemplo. A mesma lógica está presente 

no YouTube, que tem sistemas que controlam a visibilidade de cada canal de acordo com os 

dados gerados na navegação,  fazendo assim com que cada visitante seja também uma fonte 

de informações sobre como organizar o conteúdo que irá assistir futuramente. 

Os usos “construtivos” de práticas de haters e trolls para gerar audiência apontam 

uma reviravolta típica do produsage, em que o uso e a criação da mídia estão unidos em um 

único processo. Esses usuários se mostram cientes do funcionamento dos sistemas 

algorítmicos que controlam a dinâmica de tais sites e de como utilizá-las a seu favor, e 

apontam para uma distinção cada vez mais sutil entre o uso de um software e da mídia. 

Manovich (2013) destaca que, ao utilizar programas como Word ou Blogger para escrever 

um texto, postar em redes sociais e assistir vídeos no YouTube, por exemplo, estamos 

utilizando diferentes tipos de software, o que mostra que separar os meios de comunicação 

dos programas de computador é atualmente algo que faz pouco sentido. 

A interface do YouTube (assim como a de muitos outros sites) reflete bem essa 

dinâmica, se adaptando ao uso que é feito pelo usuário e, com o tempo, algoritmicamente 

escondendo dele os vídeos que não são de seu interesse. Ao mesmo tempo em que limita a 

variedade, isso também pode ajudar no aparecimento de grupos ou nichos de interesse, já 

que, ao limitar o que cada usuário vê, ela facilita o contato de pessoas com gostos 

relativamente similares. 

Isso causa o que Pariser (2012) chama de uma bolha dos filtros: um ambiente em 

que as informações estão sempre de acordo com aquilo com que o usuário acredita ou 

busca, e a diferença é removida através de filtros de conteúdo. Nela, aqueles que têm uma 

opinião contrária são escondidos, pois tais sistemas algorítmicos julgam que não serão 

relevantes. E essa dinâmica tem diversos efeitos, que podem ser tanto bons quanto ruins 

para os usuários. O autor explica que: 
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Em certos casos [a bolha dos filtros] pode atuar como uma lente de aumento, sendo muito 
útil quando precisamos expandir a nossa visão sobre uma área específica do conhecimento. 
No entanto, os filtros personalizados podem, ao mesmo tempo, limitar a variedade das 
coisas às quais somos expostos, afetando assim o modo como aprendemos (...) e como a 
criatividade também resulta dessa inter-relação entre a mente e o ambiente, os filtros podem 
perturbar a inovação. (PARISER, 2012, pp. 76-77)  

 

Entretanto, é possível notar que, mesmo nesse contexto, a presença dos haters é 

estranha. Como Pariser (2012) argumenta, a bolha, ao eliminar a diversidade, faz com que 

apenas aquilo que o usuário deseja seja exibido para ele. Assim, a existência de discursos 

de ódio na rede significaria ou uma falha de tais sistemas, ou a sua incapacidade de lidar 

com tais fenômenos presentes na rede. Entretanto, é possível notar que no YouTube há uma 

redução da diversidade à medida que o site se adapta aos seus usuários, da mesma maneira 

como propõe o autor, sem que isso signifique o fim dos trolls e haters. 

Uma maneira de se pensar a interface do YouTube é através das táticas (que são 

usadas pelas instituições) e estratégias (utilizadas pelos sujeitos modernos), conceitos 

propostos por Michel de Certeau (2014). Um exemplo seriam as estratégias utilizadas por 

uma prefeitura que cria um projeto para uma cidade ou um bairro, e as táticas, os caminhos 

que são efetivamente utilizados pelos pedestres e os atalhos encontrados por eles. A tática 

não tenta impor um novo modelo ou superar a estratégia, mas adaptar esse ambiente a suas 

necessidades e, assim, torná-lo habitável. 

Manovich (2008) propõe que atualmente as táticas e estratégias, especialmente no 

que se refere a negócios digitais, estão ligadas em uma relação interativa. Assim, as táticas 

normalmente adotadas pelos usuários, como a bricolagem, customização ou, como ele 

propõe, o remix, agora também fazem parte das estratégias. Ele usa a interface gráfica de 

usuário, que permite aos usuários de computadores personalizar a aparência e funções da 

máquina, assim como em softwares editáveis (como jogos digitais que permitem que o 

usuário crie suas próprias fases), como um exemplo dessa nova relação. 

Essa mesma análise parece ser bem aplicável ao YouTube. A sua interface (assim 

como uma série de normas, como os termos de uso do site e sua política de privacidade, por 

exemplo) traz modos de interação que já foram determinados previamente. Os usuários, por 

outro lado, podem utilizar o site do modo como quiserem, ainda que as suas interações não 

sejam exatamente como elas tenham sido pensadas em primeiro lugar. 
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Um uso interessante dessa dinâmica fica exposto no artigo de Harley e Fitzpatrick 

(2009), que estudam o caso de Peter, criador do canal Geriatric1927, um YouTuber idoso 

que fez sucesso no Reino Unido. Os autores destacam como, em busca de novos meios de 

se socializar, ele enfrentou uma série de dificuldades para entender o funcionamento tanto 

do YouTube quanto do equipamento que usava. Após algum tempo, alguns de seus fãs o 

instruíram a colocar nomes de famosos nas tags5 dos vídeos, como uma forma de aparecer 

em mais buscas feitas no site, uma tática que objetivava enganar o sistema do site e 

aumentar o seu número de visualizações. 

Burgess e Green (2009b) também apontam que  
 

Uma das mais importantes características das atividades voltadas à comunidade dos 
YouTubers é que elas acontecem dentro de uma arquitetura que não foi projetada 
em primeira instância para a participação colaborativa ou coletiva (BURGESS; 
GREEN, 2009b, p. 91). 
 

 Pensando de tal maneira, a participação acontece não por causa das qualidades 

técnicas do YouTube, mas apesar delas. Elementos como o foco nos vídeos e canais ao 

invés de perfis de usuários e grupos como acontecem em outras redes sociais mostram isso 

ao deixar de lado a interação, mantendo o foco no conteúdo audiovisual. Assim, algumas 

das formas de participação nascem das táticas dos usuários e são uma das maneiras de 

garantir o sucesso de um canal, ainda que os caminhos que devem ser tomados para isso 

não sejam tão claros. 

Esse percurso fica mais claro quando Burgess e Green (2009a) destacam que 

estrelas do YouTube com uma grande base de assinantes e um forte nome dentro do site 

podem ser associadas com empreendimentos comerciais ou puramente amadoras. Logo, 

eles propõem fazer tal distinção entre o profissional e o amador olhando para o modo como 

tais canais entendem o site como um meio aberto a participação, e trabalham de modo 

proativo em direção a isso, ao invés de tentar importar modelos de conteúdo e experiência 

de algum outro lugar. Nesse caso, a habilidade de produzir uma presença e uma audiência 

engajada é, para eles, o grande ensinamento que se pode tirar destes empreendedores, sendo 

um bom exemplo para organizações que têm nomes fortes fora do site, mas nem sempre 

conseguem construir uma presença de sucesso no YouTube (BURGESS; GREEN, 2009a). 

                                                             
5 Uma tag é um termo utilizado para categorizar os vídeos, fornecidos quando são enviados ao site. 
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Essa visão é bem interessante, já que coloca a participação como centro da definição 

do que é ser um profissional do YouTube, ao contrário de outras questões estéticas e 

domínio de técnicas de produção audiovisual necessárias para a TV e cinema, por exemplo. 

Logo, podemos ter uma imagem mais clara do que é ser um bom “YouTuber”, sem passar 

por uma série de padrões que foram definidos para um meio diferente, e não 

necessariamente representam aquilo que os usuários do site estão buscando. E dessa forma 

podemos pensar como as práticas participativas apontadas por Burgess e Green (2009b) são 

parte do processo de profissionalização dos produtores, tão importantes quanto (ou até 

mais) as melhorias técnicas que fazem em seus canais, que seriam fundamentais em meios 

como o cinema. Nesse caso, os cenários simplórios e falhas técnicas simplesmente não 

determinam o sucesso de um canal da mesma maneira como era com a TV e com o cinema, 

por exemplo. Isso cria um novo conceito para definir o que é exatamente um profissional 

do YouTube e de que maneira ele exercita o seu trabalho. 

 Como uma consequência, faz-se necessário imaginar de que modos as relações entre 

os haters e os YouTubers se desenvolvem, inclusive como uma forma de ajuda mútua, 

ainda que não planejada. Shirky, por exemplo, ressalta que:  

 
Como inimigos externos são um grande incômodo para a solidariedade de 
grupo, alguns grupos consagram líderes paranoicos porque essas pessoas são 
especialistas em identificar ameaças externas, gerando com isso um 
prazeroso sentimento de solidariedade de grupo mesmo quando as ameaças 
não são reais (SHIRKY, 2011, p. 146-147). 
 

 Talvez de um modo análogo, podemos pensar como o hater exerce uma atividade 

que, assim como o funcionamento algorítmico de recomendações do YouTube, faz parte de 

uma série de fatores que influenciam nos processos de participação do site. A presença 

deles pode atuar dando legitimidade a um grupo de fãs ou seguidores de um canal ou de 

uma celebridade. 

 

RANTING 

 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

E é possível apontar também um movimento oposto, através do que Lange (2007) 

apresenta como o rant6, um formato de vídeo que é considerado “socialmente aceitável”, 

ainda que seja bastante crítico. Nele o YouTuber faz um discurso feroz, e algumas vezes até 

irracional, criticando alguma coisa qualquer que não lhe agrade. Ainda que no Brasil não 

exista um termo claro que denomine a este gênero específico, criadores como Felipe Neto 

podem ser apontados como um exemplo desse formato, ao fazer vídeos criticando, entre 

outras coisas, fãs da saga Crepúsculo e de bandas como Restart. 

Logo, se alguns usuários utilizam os seus comentários para criticar outros usuários e 

produtores, o rant se estabelece como um gênero que utiliza da crítica desconstrutiva como 

sua base. Esse tipo de ação, em certa medida, incorpora a tática troll de utilizar uma 

polêmica para incentivar uma discussão entre outros usuários apenas pela diversão. Porém, 

nesse caso, ao ser direcionada a um grupo diferente de usuários, permite que se crie um 

sentimento de pertencimento entre aqueles que concordam com as ideias colocadas pelo 

YouTuber. 

A autora aponta uma possível leitura desse modo de ação de usuários que assumem 

um papel de “polícia da internet”, indicando que eles podem acabar limitando a 

participação através de um modelo de crítica não justificada, mas que ainda assim é 

“socialmente aceita”. Ela acredita que tais usos não estão muito preocupados com algum 

tipo de melhoria, mas com a preservação de um espaço para uma elite tecnológica, e que, 

nesse caso, as críticas não são “construtivas”, mas “destrutivas”, já que visam desmotivar 

tipos específicos de participação (LANGE, 2007, p. 45, tradução do autor). 

Esse movimento de demarcação de território parece ser um ponto central quando se 

trabalha com tais discursos. São modos que tais usuários encontram para explicitar aquilo 

que acreditam ser de mau gosto, ou incompatível com aquilo que esperavam de algum 

ambiente específico. Assim, uma possível hipótese que se pode levantar é se tal forma de 

expressão não seria uma maneira de reafirmar a sua identidade, em oposição a uma outra da 

qual ele ou ela não faz parte. 

Analisando um fenômeno similar, Fragoso (2006) estuda as tensões e discursos 

xenofóbicos e nacionalistas que surgiram com a grande entrada de usuários brasileiros no 

Orkut, em 2004. Ela nota que muitos brasileiros deliberadamente ignoravam regras de 
                                                             
6 O termo em inglês significa reclamar, falar em um tom violento. 
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convivência, como fazer posts em inglês quando este era o idioma oficial de uma 

comunidade. Para ela esse era um jeito “tipicamente brasileiro de conciliar uma ordem 

impossível de ser cumprida – expressar-se em inglês – com o desejo de permanecer no 

Orkut e interagir em qualquer uma de suas comunidades” (FRAGOSO, 2006, p. 19).  

A autora destaca as contradições entre os sentimentos nacionalistas e 

antiamericanos, ao mesmo tempo que usuários se orgulhavam de sua receptividade, e que 

se diziam ser “amigáveis e alegres”, algo que era parte de suas identidades como 

brasileiros. Ela adiciona ainda que: 

 
Mais surpreendente ainda é verificar que é de parte dos brasileiros que 
emergem algumas das manifestações mais violentamente xenófobas nas 
comunidades do Orkut. Afinal trata-se de um povo que se orgulha tanto de 
sua índole pacífica e amigável quanto da multiplicidade de hibridismos que 
perpassam sua cultura e constituem a experiência do Brasil (FRAGOSO, 
2006, p. 14).  

  

Uma possível interpretação para isso é que é justamente a constituição de uma 

imagem pacífica o que permite aos usuários justificar tais atos, associando o outro a um mal 

que deve ser combatido. Nesse caso, é a identidade nacional e o nacionalismo que tomam 

forma, em vez de uma solidariedade de grupo, como propõe Shirky ao tratar da produção 

de fãs.  

Ainda assim, em ambos os casos há uma luta por espaço, que dá embasamento para 

o aparecimento de tais conflitos. Seja na tentativa de fazer uma “tomada brasileira do 

Orkut” ou na tentativa de criar um ambiente livre da influência de certos usuários, os 

discursos de haters apareceram como uma tentativa de separação, delimitando um espaço 

para cada um dos lados. Tais usos permitem promover segregações, de um modo não tão 

diferente do de um sistema algorítmico, porém de um modo mais hostil e direto, deixando 

claro para aqueles que estão ali os valores compartilhados por aquele grupo, e funcionando 

também como um modelo para aqueles que ainda não estão familiarizados com o lugar. 

Em última instância, esse fenômeno mostra uma tensão entre diferentes nichos de 

uma cauda longa do YouTube. Com uma produção tão grande, e de conteúdo tão 

diversificado, é normal que encontremos vídeos sobre assuntos diversos, e que as vezes não 

têm pretensões de agradar muitos usuários, mas apenas uma pequena parte deles - da 

mesma maneira como aponta Shirky (2011) ao estudar os fãs. Os custos baixos de se 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

produzir para o YouTube fazem com que tais práticas se tornem mais populares, e assim 

tornando-os mais acessíveis. Mas quando nichos específicos com mentalidades 

incompatíveis são colocados lado a lado tais tensões aparecem, e se tornam cada vez mais 

difíceis de lidar. 
 

CONCLUSÃO 
 

Nos ambientes digitais os algoritmos surgem como uma forma de evitar os conflitos 

e o bullying virtual, ao mesmo tempo gerando o medo do aparecimento de bolhas que 

deixem os usuários cada vez mais isolados. Além disso, outros interesses corporativos, 

como a necessidade de segmentação dos usuários para a publicidade digital e a necessidade 

de organizar e categorizar seus vídeos com base na sua importância, se somam ao enorme 

pacote de interesses que agem dentro de tais ambientes, tentando adequá-los a suas 

necessidades e mentalidades. 

Isso tudo transforma esses ambientes em complexos emaranhados de relações, que 

muitas vezes são difíceis de serem estudadas se olhadas separadamente, fora do seu 

contexto. As mídias digitais não são um conjunto de elementos separados, mas interligados, 

se influenciando mutuamente, de modo a tornar indissociáveis as relações que ali 

permeiam. Separar o que são vídeos, usuários, softwares, fãs, haters, YouTubers e 

algoritmos fica cada vez mais difícil, na medida em que o funcionamento de um tem 

impacto nos outros. 

Entender por completo o comportamento de haters e trolls é uma tarefa muito 

complexa, e que faz parte de uma série de elementos que se influenciam mutuamente nos 

espaços digitais. Mesmo assim, é importante levar em conta a presença deles quando se 

trabalha com a participação em ambientes digitais. As suas ações, apesar de normalmente 

não serem construtivas, são parte do que constitui a participação em lugares como o 

YouTube, e influenciam tanto o site quanto os seus usuários. 
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