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Resumo 
 
A partir de comentários no Youtube da entrevista de Andressa Urach ao programa Pânico 
na Band, este estudo de caso tem como objetivo refletir sobre o estatuto da fama hoje. O 
trabalho discute, incialmente, os conceitos de pseudoacontecimento, herói e celebridade e 
as ambiguidades da visibilidade para as celebridades femininas. Em seguida, os 
comentários do Youtube são analisados, indicando os argumentos para a avaliação moral 
dos métodos usados por Andressa Urach para a busca da fama e para sua humilhação. As 
conclusões sugerem que os comentários do Youtube mobilizaram contextos distintos para a 
avaliação da fama hoje. As manifestações nas redes sociais indicam que a moral da imagem 
acompanha a lógica ambivalente da visibilidade na sociedade contemporânea.  
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Em 1962, o historiador Daniel Boorstin, analisando os processos de consolidação da 

cultura da imagem nos Estados Unidos, definiu, de maneira precursora, o conceito de 

celebridade. Embora o livro The Image não tratasse especificamente do assunto – e, sim, da 

expansão da mídia impressa no final do século XIX, denominada de “Revolução Gráfica” – 

a definição se tornou um dos aforismos da obra. “A celebridade é uma pessoa conhecida 

por ser bem conhecida.”3 (BOORSTIN, 1992, p.57). Um caso analisado por Edward 

Bernays, em Crystallizing Public Opinion, publicado em 1923, exemplificou a ideia: os 

proprietários de um hotel em crise contrataram um profissional de relações públicas para 

realizar algumas mudanças no estabelecimento. Daniel Boorstin explica que, 
 
em tempos menos sofisticados, o conselho poderia ter sido para contratar um novo 
chef, melhorar o sistema de encanamento, pintar os quartos ou instalar um 
candelabro de cristal no lobby. O conselho técnico de um relações públicas é mais 
indireto. Ele propõe ao gerente uma comemoração dos trinta anos do hotel. Um 
comitê é formado, incluindo um banqueiro proeminente, uma senhora da sociedade, 
um advogado conhecido, um padre influente. (...) A celebração é feita, fotógrafos 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Bolsista de Pós-doutorado Jr. Do CNPq na Escola de Comunicação da UFRJ, email: ligialana@gmail.com. Trabalho 
realizado com auxílio à pesquisa do CNPq. 
3  “The celebrity is a person who is known for his well-knownness.” (tradução nossa). 
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são contratados, a ocasião é amplamente divulgada e o objetivo é cumprido. Agora 
essa ocasião é um pseudoacontecimento.4 (BOORSTIN, 1992, p.10). 

 

Para Daniel Boorstin, a Revolução Gráfica fez com que os “pseudoacontecimentos”, 

eventos não espontâneos e deliberadamente criados para serem reproduzido na mídia, se 

espalhassem por todas as esferas da cultura, do turismo ao mercado de livros. O viajante de 

períodos históricos anteriores, por exemplo, buscava em suas jornadas o encontro com o 

não familiar e a transformação de si mesmo após a aventura; o turista da segunda metade do 

século XX se interessa em conhecer novos lugares apenas para rever as imagens de jornais, 

cinema e televisão. Ao contrário do antigo viajante, o turista estaria em busca de eventos 

falsos e ilusórios.  

A celebridade seria o “pseudoacontecimento humano”. Enquanto uma imagem 

produzida para ser vista, a celebridade não precisaria realizar ações fora do campo da 

própria mídia para tornar-se famosa. Antes da Revolução Gráfica, a fama estava 

relacionada aos grandes acontecimentos históricos (como no caso do herói de guerra, que 

alcançava a reconhecimento por ter enfrentado, verdadeiramente, uma batalha). A partir de 

1850, a fama tornou-se passível de ser produzida através das imagens e dos 

pseudoacontecimentos.  

A análise de Daniel Boorstin atenta para as transformações trazidas pelas imagens 

da Revolução Gráfica, que alteraram os modelos de conduta disponíveis para serem vistos. 

A narrativa exemplar dos heróis estaria sendo substituída, gradativamente, pela ausência de 

qualidades e pelo vazio dos modelos de conduta das celebridades. O declínio do herói e a 

ascensão da celebridade seriam sintomas de uma sociedade ávida por ilusões.  

Vaticinada pelo estudo de Daniel Boorstin, a investigação da natureza e da 

construção das celebridades desenvolveu-se intensamente, a partir dos anos 1980, levando 

ao surgimento da linha de pesquisa “Celebrity Studies”.5 Por diferentes incursões, em 

análises de estrelas de cinema, cantores da música pop e apresentadores de televisão, os 

Celebrity Studies vêm sugerindo que é cada vez mais improvável que os indivíduos 

obtenham reconhecimento hoje sem produzir e manejar sua imagem na mídia. A atribuição 

                                                
4 “In less sophisticated times, the answer might have been to hire a new chef, to improve the plumbing, to paint the rooms, 
or to install a crystal chandelier in the lobby. The public relations counsel’s technique is more indirect. He proposes that 
the management stage a celebration of the hotel’s thirtieth anniversary. A committee is formed, including a prominent 
banker, a leading society matron, a well-known lawyer, an influential preacher (...) The celebration is held, photographs 
are taken, the occasion is widely reported, and the object is accomplished. Now, this occasion is a pseudo-event.” 
(tradução nossa).  
5 Produzidos, majoritariamente, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia, os Celebrity Studies 
trazem a maior parte das pesquisas sobre o tema hoje. A revista Celebrity Studies, criada em 2010, é o eixo aglutinador da 
linha de pesquisa. Desenvolvi uma leitura aprofundada destes trabalhos em minha tese de doutorado (LANA, 2014). 
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da fama pelo mercado (GAMSON, 1994), a nova esfera do poder concentrada no 

entretenimento (MARSHALL, 1997), a expansão das categorias de criação da fama 

(ROJEK, 2008) e a complexa indústria das celebridades (TURNER, 2009) evidenciam a 

consolidação da lógica das celebridades na cultura contemporânea. Os estudos demonstram 

que, junto com o florescimento das celebridades, surgem também novos modos de conhecer 

o mundo através da visão, aspecto que, desde a definição precursora de Daniel Boorstin, 

orienta a compreensão do fenômeno – a celebridade é reconhecida apenas porque é vista.6  

Como define Nathalie Heinich (2012), resgatando o conceito de Marcel Mauss, a 

visibilidade tornou-se “fato social total”, elemento que interfere globalmente na totalidade 

dos fenômenos sociais. Por estarem visíveis, as celebridades possuem “capital de 

visibilidade”, um tipo de bem durável que pode ser usado para a sobrevivência a partir da 

avaliação mensurável daquilo que pode ser exposto. O alto capital de visibilidade situa as 

celebridades como protagonistas da mídia. O capital de visibilidade, contudo, não é um bem 

neutro; nem sempre possuir visibilidade corresponde a um valor positivo, como no caso de 

escândalos. A axiologia da celebridade, quando analisada pelo valor da visibilidade, é 

controversa, o que sugere certa ambiguidade do sucesso retratado pelas imagens da mídia. 

Ser celebridade não é necessariamente bom; a celebridade oscila permanentemente entre 

valor e antivalor.  

Ao contrário das celebridades, o herói do passado, como nota Daniel Boorstin, 

merece admiração por realizar grandes feitos e por ter retidão de caráter. Não guiados 

somente pelo valor da visibilidade, os modelos de atuação dos heróis são íntegros. 

Secularmente, coube aos homens – e não às mulheres – este papel. Consecutivamente, a 

mulher desempenhou papéis secundários na história: os heróis de guerra, os líderes políticos 

e religiosos, os cientistas e os artistas são homens. As mulheres não desempenharam, a não 

ser de maneira coadjuvante, o papel de heroínas.7 E as mulheres, não coincidentemente, 

passaram a ganhar com mais frequência o estatuto da fama no mesmo momento de 

ascensão das celebridades. Ao longo do século XX, muitas mulheres se tornaram 

reconhecidas por serem celebridades, tendo seus corpos e rostos moldados para a 

visibilidade, conquistando a fama fabricada da mídia. 

                                                
6 Joseph Esquirol (2008) reflete sobre os sentidos da visão na contemporaneidade, propondo que a ética do respeito 
surgiria com o aprendizado do olhar. 
7 O herói que abandona o mundo cotidiano e se lança em uma “jornada” de realizações que beneficiem a coletividade é 
homem. (CAMPBELL, 1995). 
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A genealogia das celebridades é eminentemente feminina.8 A indústria fílmica, a 

partir da década de 1930, transformou as atrizes em mitos do cinema hollywoddiano. Em 

seu trabalho pioneiro a respeito das estrelas de cinema, Edgar Morin (1989) adverte que 

grande parte de suas análises referem-se às atrizes, “mais estrelas” que os atores. “A 

‘mitificação’ se efetua em primeiro lugar nas estrelas femininas: são as mais fabricadas, as 

mais idealizadas, as mais irreais, as mais adoradas. A mulher é um sujeito e um objeto mais 

mítico que o homem, nas atuais condições sociais.” (MORIN, 1989, p.68). Nas revistas, 

divulgando filmes e narrando suas experiências de vida, as atrizes-estrelas tornam-se 

protagonistas do novo Olimpio midiático, fabricadas para ganharem a atenção do público. 

Mais que o corpo masculino, Hollywood molda, desde os anos 1940, o corpo feminino para 

as filmagens – Rita Hayworth, por exemplo, era ruiva de cabelos longos e cacheados no 

bem-sucedido Gilda (1946) e, um ano depois, uma loira bombshell em A Dama de Xangai 

(1947).9  

Os produtos e as práticas de embelezamento, presentes nos anúncios de publicações 

em que são protagonistas, fazem das estrelas-femininas os arquétipos da beleza moderna.  

“Os conselhos de beleza dados às vedetes por Max Factor e Elizabeth Arden, os cremes e 

pinturas que criaram multiplicam-se por todos os rostos do mundo.” (MORIN, 1989, p.99). 

Com a expansão do mercado de cosméticos na década de 1960, as fotografias de revistas 

passam a apresentar ainda outra personagem, a modelo, ainda anônima como profissional 

da indústria da moda. A beleza das modelos não almeja a conquista masculina, mas 

pretende ser contemplada pelas mulheres consumidoras. O aparato da produção da beleza 

aproxima-se do aparato de criação das celebridades.  

Os Celebrity Studies, apesar de terem se dedicado à investigação da celebridade 

feminina e suas audiências desde os anos 1990, interessando-se especialmente por temas 

relacionados ao corpo (KISSLING, 2006; STACEY, 2006), não tomaram a oposição entre 

heroísmo e celebridade como fundamental para compreender as desigualdades de gênero. 

Joshua Gamson (1994), analisando a concepção da fama no início do período republicano 

nos Estados Unidos, mostra que a distinção pública, aos poucos, torna-se uma marca 

individual que pode ser alcançada por qualquer um. 
 

                                                
8 A figura afeminada do dândi, analisada no contexto do romantismo, também contribuiu para a criação das celebridades 
(FREIRE FILHO, 2014). 
9 Adrienne McLean (2005) investiga a trajetória da atriz Rita Hayworth sob a perspectiva do trabalho feminino nos 
Estados Unidos. Entre outras conclusões, McLean mostra que Gilda e A Dama de Xangai são filmes que trazem paradoxos 
para a construção da imagem da femme fatale. 
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(...) a fama do “grande homem” era baseada em uma distinção de qualidades 
interiores, que poderiam existir potencialmente em qualquer homem. (Mulheres, 
quase inteiramente excluídas da vida pública, eram também excluídas dessa 
mitologia inicial da grandeza pública). O famoso grande homem combinava 
igualitarismo democrático e distinção pessoal.10 (GAMSON, 1994, p.19). 

 

O argumento de Gamson – a relação entre democracia, surgimento do “homem 

comum” e genealogia da celebridade – é tema muito discutido pela bibliografia da área. 

(BRAUDY, 1997; ROJEK, 2008). A grandeza da celebridade, por essa perspectiva, seria 

derivada de ideais igualitários da modernidade, que teriam possibilitado, potencialmente, a 

ascensão de qualquer um à fama. No entanto, tenho percebido que a axiologia controversa 

da visibilidade e as desiguais condições de homens e mulheres no reconhecimento público 

trazem dificuldades para esse tipo de explicação.  

A fama da celebridade não corresponde, necessariamente, à estabilidade de valores 

positivos e desejáveis. Nem sempre a celebridade é um “grande homem”, que reúne 

características admiráveis que podem estar presentes em qualquer dos indivíduos comuns. 

Além disso, homens e mulheres tornaram-se celebridades ao longo do século XX, mas, nas 

participações masculinas e femininas na experiência visível, existem desigualdades 

históricas e culturais. Uma mulher celebridade representa alguém que muito recentemente 

teve acesso à vida pública e que, portanto, enfrenta as variações de valor e antivalor do 

capital de visibilidade de maneira diferente dos homens.  

A partir dessa problemática, tenho desenvolvido, em meu projeto de pesquisa de 

pós-doutorado, alguns estudos de caso de trajetórias de celebridades femininas brasileiras.11 

No ano passado, apresentei, no GP Cibercultura, uma análise a respeito de Geisy Arruda, 

estudante conhecida após a repercussão de um vídeo do Youtube, em que era hostilizada por 

seus colegas na Universidade Bandeirante, em São Paulo. No trabalho, mostrei como Geisy, 

transformada em celebridade, usou, de maneira habilidosa, a internet e as redes sociais para 

prolongar sua presença na mídia. Quando o momento de sua aparição dava mostras do fim, 

o debate moral do caso – que trouxe argumentos relacionados à violência contra a mulher – 

foi, repentinamente, suplantado pela divulgação planejada de pseudoacontecimentos, em 

que a ex-estudante passou a se empenhar para não ser esquecida. Consciente das regras da 
                                                
10 “(...)the fame of the “great man” was generally one of distinctive inner qualities, they were qualities that could 
potentially exist in any man. (Women, almost entirely excluded from public life, were also excluded from this early 
mythology of public greatness). The famous great man combined democratic egalitarianism and personal distinction” 
(tradução nossa). 
11 Os estudos de caso analisaram as celebridades Catarina Migliorini (famosa por leiloar sua virgindade na internet, em 
2012), Geisy Arruda (conhecida por ter sido expulsa na Universidade Bandeirante, em 2009), Tati Quebra-Barraco 
(cantora de funk) e Débora Nascimento (atriz da Rede Globo). A pesquisa é parte de meu projeto de pós-doutorado júnior. 
Agradeço pela supervisão de João Freire Filho na Escola de Comunicação da UFRJ. 
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cultura das celebridades, Geisy abandonou a condição de vítima para narrar, 

cotidianamente, fatos banais de sua vida privada nas redes sociais, expandindo a 

visibilidade de si mesma, admitindo apresentar-se como produto a ser explorado por 

publicações especializadas e pela mídia tradicional.  

Considerada “subcelebridade”, um tipo de escalão inferior de celebridade, Geisy 

Arruda demonstraria estar consciente de seu controverso capital de visibilidade. Por 

reconhecer a rejeição do público, Geisy Arruda aceitaria, com resiliência, avaliações 

críticas a respeito de seu corpo e do desejo pela fama. Geisy Arruda, ao divulgar 

incessantemente sua vida privada na internet, realizaria a gestão de seu capital de 

visibilidade consciente do antivalor de sua imagem. No momento de sua aparição, 

humilhada por seus colegas, Geisy Arruda foi tratada como vítima e reagiu aos insultos 

recebidos – processando a universidade, expressando sua indignação e denunciando a 

violência contra a mulher em entrevistas na televisão. Com o fim do episódio, ela não se 

importaria mais em ser criticada, com a única condição de permanecer em evidência. 

O estudo do caso Geisy Arruda mostrou que a internet figura como espaço 

fundamental para compreender as celebridades hoje. A internet permite que celebridades 

busquem a própria fama, lançando-se como produtos, divulgando pseudoacontecimentos e 

gerenciando seu capital de visibilidade. Além disso, a internet possibilita que pessoas 

comuns repercutam e reverberem os pseudoacontecimentos criados pelas celebridades, 

auxiliando a fabricação de sua fama através, muitas vezes, de críticas morais às suas 

condutas.  

Neste ano, prosseguindo essa reflexão, proponho identificar como o 

empreendedorismo da celebridade em busca da fama é avaliado por comentários de pessoas 

comuns na internet. As celebridades, algumas vezes, parecem não se importar com o 

rebaixamento moral de sua imagem, desde que sejam mantidas sob os holofotes. Como os 

usuários da internet observam esse tipo de atitude? Para realizar a investigação, selecionei 

como objeto de estudo cerca de 200 comentários no Youtube de uma entrevista de Andressa 

Urach, vice-ganhadora do troféu “Miss Bumbum”, no quadro “Poderoso Castiga”, do 

programa Pânico na Band (Rede Bandeirantes).12 O “Poderoso Castiga”, apresentado por 

Eduardo Sterblitch, é uma paródia do formato talk show. O quadro traz entrevistas jocosas 

                                                
12 PÂNICO na Band. Poderoso Castiga entrevista Andressa Urach. Band, São Paulo, 1o dez. 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PILhuSKQ5eI. Acesso em 30 jun. 2014.  
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com subcelebridades: já participaram Geisy Arruda13, Mr. Catra, Suzy Pianista, Rafinha 

Bastos e Théo Becker. Expressando-se através de inúmeros palavrões, o apresentador, que 

se auto-intitula “um grandessíssimo filho da puta”, faz perguntas irônicas e críticas, 

constrangendo os entrevistados. 

Ao aceitar o convite para uma entrevista em que haverá o rebaixamento de sua 

imagem, o convidado sabe, de antemão, que enfrentará perguntas embaraçosas e 

desrespeitosas. Como recompensa, a celebridade ganha uma porcentagem de capital de 

visibilidade. A escolha pela análise dos comentários deste vídeo ocorreu, portanto, em razão 

da proposta do quadro. Os comentários dos vídeos do Poderoso Castiga no Youtube estão 

estimulados/mobilizados por um formato que promove o rebaixamento das celebridades e, 

ao mesmo tempo, sua visibilidade, enfatizando o apelo, as disposições e as condições 

morais para a conquista da fama.  

 Complementarmente, a seleção do vídeo, que teve quase 500.000 acessos até junho 

de 2014, foi motivada pela entrevistada da edição, Andressa Urach, celebridade feminina da 

mídia brasileira.14 Nascida em 1987, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, Andressa de Faveri 

Urach começou sua trajetória midiática em 2011, como assistente de palco do programa 

Legendários (Rede Record). Naquele mesmo ano, com o fim do trabalho na Rede Record, 

ela se tornou dançarina do cantor Latino e representou o time de futebol Internacional no 

concurso “Musa do Brasileirão”, promovido pelo programa Globo Esporte (Rede Globo). 

Em 2012, ela conquistou o segundo lugar no concurso Miss Bumbum.15 

Mesmo não alcançando o título de campeã, a participação no Miss Bumbum marcou 

a celebrização de Andressa Urach. A partir dos anos 1950, concursos para o julgamento de 

atributos físicos de mulheres, como Miss América ou Miss Brasil,16 produziram imagens e 

fatos para serem divulgados, acompanhando as demandas da mídia por 

pseudoacontecimentos, como observou Daniel Boorstin. O Miss Bumbum, assim como o 

                                                
13 Ainda este ano, publicarei, em coautoria com João Freire Filho, a análise da participação de Geisy Arruda no “Poderoso 
Castiga”, trazendo conclusões do artigo apresentado no ano passado no GP Cibercultura. 
14 O vídeo analisado foi postado no mesmo dia da apresentação do programa, no canal do usuário “Top Vídeos: programas 
de TV, vídeos mais vistos, novelas e muito mais”. Selecionei o vídeo com o maior número de visualizações e de 
comentários (na data da coleta), já que a mesma entrevista foi postada por diferentes usuários.  
15 Informações do Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Andressa_Urach). 
16 Nos anos 1960, o movimento feminista repudiou a construção do ideal de beleza desses concursos, orientados pela 
indústria e pela sociedade de consumo. A metáfora da “queima dos sutiãs” surgiu naquele momento, em referência à 
manifestação contra o Miss América de 1968, realizado em Atlanta. “Quarenta anos depois, celebrados também em 
setembro de 2008, uma das organizadoras do protesto, Carol Hanish ainda precisava explicar a ‘distorção’ do ato feita pelo 
jornal New York Post, repetida posteriormente por inúmeras mídias. Sintomático, talvez, a perpetuação dessa imagem – 
um fragmento de notícia que erotiza uma performance feita contra a objetificação do corpo feminino, restabelecendo, 
perversamente, a representação das mulheres como objetos sexuais. Ao recontar/recriar a performance, a mídia criou outra 
representação da mulher: a da fêmea indomável, feminista que num strip-tease arranca o objeto de fetiche para queimá-lo 
em praça pública. (MIRANDA, 2008, p.139).   
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Miss América, é um acontecimento notadamente midiático. No entanto, de acordo com as 

regras dos concursos tradicionais de beleza, as concorrentes, ao se exibirem para a 

avaliação público-midiática, devem parecer puras e recatadas. No Miss Brasil, por exemplo, 

elas não podem ser casadas ou divorciadas, não podem estar grávidas ou terem filhos e 

nunca devem ter sido fotografadas sem roupa. O Miss Bumbum, quando premia as mais 

belas nádegas, altera os critérios da seleção tradicional: as candidatas não podem expressar 

recato, ao contrário, elas precisam ser extremamente sensuais e despudoradas.  

O idealizador do Miss Bumbum é Cacau Oliver, empresário de celebridades. Por 

cinco mil reais, é possível contratar em sua agência, pelo período de três meses, um serviço 

de “produção de fama”, especializado na divulgação de pequenos escândalos e fait divers. 

A partir do “potencial mercadológico” da contratante, Oliver define quais ocorrências 

deverão ser criadas: ficar sem roupa em um aeroporto, divulgar um caso com uma 

celebridade, ter a calcinha fotografada em uma boate etc. O concurso Miss Bumbum foi 

criado para ser um espaço coletivo de divulgação de suas clientes.  
 
Oliver criou o próprio evento-efeméride para produzir celebridades em escala 
industrial, o Miss Bumbum. Custou 500 mil reais. O investimento passou a render 
quando decidiu exportar as bundas brasileiras. Oliver negociou os direitos de três 
realities com as meninas: um japonês, um holandês e um francês. “A mesma coisa 
de sempre. Pega a menina, o dia a dia dela, o que ela faz para manter a beleza, que o 
bumbum da brasileira é mais bonito. São sempre as mesmas histórias”, ensina. “Só 
muda a personagem.” (VIEIRA, 2013). 

 

O “demiurgo pop” Cacau Oliver, assessor de Andressa Urach, contabiliza lucros do 

competente know-how da engenharia da criação da fama instantânea. Depois de participar 

do Miss Bumbum, Andressa realizou ensaios sensuais para o site Paparazzo e para a revista 

Sexy, tornando-se, desde então, personagem onipresente na mídia, especialmente na 

internet. Em 03 de março de 2013, Marília Gabriela, ao entrevistá-la no programa De 

Frente com Gabi (SBT), ressaltou o fato. “O que me impressiona muitíssimo, Andressa, é 

que todos os dias quase, com raras exceções, eu abro a internet e você está lá na capa de 

algum dos sites.”17 Em junho de 2013, a “sensação da internet” consolidou sua fama na 

televisão: ela foi uma das “peoas” do reality show A Fazenda (Rede Record). 

A participação de Andressa Urach no “Poderoso Castiga” ocorreu em 1o de 

dezembro de 2013. Os elementos do cenário da entrevista eram dois sofás coloridos, em 

que entrevistador e entrevistada se posicionaram lado a lado, uma mesa central e algumas 
                                                
17  DE frente com Gabi. SBT, São Paulo, 03 mar. 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JDTKV5el6Ww. Acesso em 30 jun. 2014. 
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xícaras em cima da mesa. Com duração de cerca de dez minutos, a entrevista com Andressa 

Urach suscitou comentários a respeito de três assuntos: o caso com o jogador de futebol 

Cristiano Ronaldo, os caminhos para alcançar a fama e a prostituição.  

O Poderoso Castiga iniciou a entrevista perguntando a respeito de Cristiano Ronaldo 

– como Andressa havia o conhecido, o que teria acontecido entre eles e a divulgação do 

caso pela imprensa. O entrevistador afirmou que Andressa havia usado o caso para se 

promover. Uma das questões íntimas feitas pelo Poderoso era se a entrevistada havia feito 

sexo anal com o jogador. O Poderoso Castiga perguntou sobre as atividades profissionais de 

Andressa: quanto ela cobrava para “fazer presença” em festas e por que ela se envolvia em 

confusões. Um momento também íntimo do programa foi quando o entrevistador pediu para 

ver a calcinha da entrevistada (ela, prontamente, levantou-se do sofá, virou de costas, 

abaixou a calcinha e mostrou a vagina para ele). Por fim, o Poderoso Castiga perguntou se 

ela era garota de programa. “Todas as coisas que envolvem o seu nome dão a entender que 

você é garota de programa. (...) Como é que você não quer que as pessoas não achem que 

você é prostituta, se você mostra a buceta para uma pessoa em rede nacional?”.  

Grande parte dos comentários postados no Youtube trouxeram expressões de risos 

(“kkkkkkkkk”; “hasuhauhshuas”; “xoro akakakak”; “rsrsrs”) e as palavras “puta” e 

“prostituta”. Isto confirma o efeito humorístico da entrevista, ancorado por um tema central: 

conduta sexual de Andressa Urach. Em geral, não ocorreu um debate polarizado 

(favoráveis/contrários ao comportamento de Andressa), já que a maioria desaprovou sua 

moral sexual.  

A busca da fama foi associada à avaliação daquilo que seria “mau” nas práticas 

sexuais de Andressa. Observado como trampolim para a notoriedade, o envolvimento 

sexual com o jogador Cristiano Ronaldo teria sido inadequado. Andressa não seria 

exatamente uma prostituta, porque “deu de graça”18, mas, como passou a usar o caso para 

se tornar famosa, os usuários, a maioria identificada por pseudônimos e avatares 

masculinos, concluem que ela é “vagabunda” e “putinha” por isto. “Vagabunda querendo 

mais fama falando de CR7 puta.”19 Andressa Urach, de maneira oportunista, usou o corpo 

para se tornar famosa. 

Os comentários explicaram a particularidade do envolvimento sexual de Andressa e 

Cristiano: “putinha de recado, deu o rabo pro Cristiano Ronaldo e agora tenta fazer fama 

                                                
18 “Puta ela não é, deu de graça.” Comentário de Epaminondas Silva, https://www.youtube.com/user/TheTerrorfilmes. 
19 Comentário de Ser Bom, https://www.youtube.com/user/NelsonSilva131 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 10 

através disso, ele comeu e ainda tenta esconder, de tão ridícula que é.”20 Assumido com 

naturalidade pela entrevistada, o sexo anal foi descrito – “deu o cu pro cara e ficou uma 

semana dolorida”21 – e avaliado – “essa safada deu o cu pro cr7”22 – pelos comentários. 

Andressa, ao confirmar a prática do sexo anal, negado por Cristiano Ronaldo, promoveria 

sua imagem, mas, ao mesmo tempo, se rebaixaria. Para um usuário, ela poderia ser “comida 

por umas 3 horas seguidas” e, depois, ser jogada “fora feito entulho.”23 

Como analisa Gayle Rubin (2011), a moralidade vitoriana definiu a sexualidade 

moderna apregoando a castidade e o combate a vícios sexuais. A criação da imagem do sex 

ofender, a partir de meados da década de 1930, passou a identificar, indistintamente, 

estupradores, pedófilos, homossexuais, não diferenciando práticas violentas e ilegais de atos 

consensuais. Uma suposta epidemia de psicopatias sexuais elevou o estigma de gays, 

prostitutas e travestis. Rubin mostra que foi traçada uma “pirâmide erótica” que posiciona, 

em seu topo, casais heterossexuais que mantêm relações sexuais com fins reprodutivos e, 

em oposição, homossexuais, travestis, trabalhadores do sexo e sadomasoquistas. 

Mais que apenas divulgar um simples envolvimento sexual, Andressa Urach expôs 

um episódio transgressor (na mesma entrevista, ela também afirmou ser bissexual). Os 

comentários do Youtube sugerem que o sexo anal, situado na base da pirâmide erótica, 

aumentou o escândalo e a polêmica do caso. A exposição do sexo anal excedeu os limites 

dos “pequenos escândalos”, em que celebridades, desde a década de 1950, envolvem-se 

para assegurar sua presença na mídia – os “bombásticos” casos de traição, separação, 

divórcios, delitos, doenças etc.  

A estratégia de visibilidade de Andressa, contudo, tem um preço a ser pago, já que, 

como mostra Gayle Rubin, as transgressões sexuais são condenáveis e empurram seus 

praticantes para as “zonas cinzas” das cidades, o que cria, para a autora, as desigualdades 

do sexo, distintas das desigualdades de gênero. Andressa, humilhada pelos comentários, 

situa-se, ambiguamente, na zona cinza, habitat da transgressora (praticante de sexo anal e 

bissexual), e, ao mesmo tempo, na alta visibilidade da televisão.  

Os comentários feitos por pseudônimos masculinos indicaram também outra 

ambiguidade: muitos usuários afirmaram: “meu sonho é comer o cu dela tbm, pena que eu 

não sou o Cristiano Ronaldo !”24 e “daria tudo para comer o cu desta putonaaaaaa” 25. Os 

                                                
20 Comentário de Leonardo S, https://www.youtube.com/channel/UC5HHK-2Fe9MWhgZ1SHASdpw 
21 Comentário de Anderson aps Traxx, https://www.youtube.com/channel/UCGUSYZfGzmGNFUwP0BLXBqg. 
22 Comentário de Sérgio Gadelha, https://www.youtube.com/channel/UCy3YhoCyia3-nwfKavs6iPA. 
23 Comentário de Leonardo S, https://www.youtube.com/channel/UC5HHK-2Fe9MWhgZ1SHASdpw 
24 Comentário de OXY SQUATZAL, https://www.youtube.com/user/SHALOM2010CAIPIRA. 
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comentários expressaram o prazer de assistir à entrevista de Andressa Urach; apesar de 

“puta”, ela seria “gostosa” e “linda”. Quando feitos por homens, os comentários sobre o 

corpo de Andressa Urach expressaram a masculinidade tradicional, o desejo diante de uma 

mulher sensual. 

A contradição entre a crítica ao comportamento sexual oportunista de Andressa e o 

desejo masculino foi apontada pela usuária Isa Hossy, que provocou um extenso debate, 

com cerca de 50 respostas.26 

 
Engraçado ne ? se a mulher faz sexo anal é puta , mas os caras arrombados são 
doidos pra fazer sexo anal, e critica quem faz. Pelo amor de Deus , desde quando a 
mulher é puta por fazer sexo? EU FAÇO, minhas amigas fazem,nos temos nossos 
empregos,somos formadas,independentes e transar com caras só por transar , ou seja 
por diversao não nos faz e não faz nenhuma mulher puta. PRA MIM PUTA É 
QUEM FAZ COMO PROFISSAO ! e outro , que brasil machista , o pior é que as 
mulheres aceitam isso numa boa , e concordam com xingamentos só porque nós não 
comportamos do jeito que essa sociedade machista quer !27  

 

Esse comentário, que iniciou a discussão mais longa da página, propõe que as 

críticas à Andressa seriam machistas, já que autorizariam os homens a praticar sexo 

livremente (“transar por transar”), mas limitariam as mulheres (“puta por transar por 

diversão”). Isa Hossy e suas amigas teriam empregos, seriam formadas, livres e 

independentes e não deveriam aceitar a moral sexual do “brasil machista”. Os 

“xingamentos” dos comentários representariam o machismo, desencadeado pelo 

comportamento sexual de mulheres liberadas. 

Apesar de muitos usuários terem participado do debate iniciado por Isa Hossy, a 

discussão esteve polarizada entre ela e o usuário lucaspaladinoable. Em sua primeira 

resposta, postada em duas caixas de comentários, ele afirmou: 

 
andressa urach é uma grande puta, se vc defende as condutas dela, vc deve fazer, 
logo vc tbm é uma puta. Se vc transa, é normal, vc deve fazer isso, mas sair dizendo 
com quem transou pra aparecer, mostrando o rabo... é totalmente diferente, mas se 
vc quiser ser puta, problema seu, só não reclame quando os homens te pegarem 
apenas pra te comer.28  
 

De acordo com o comentário, ser “puta” estaria associado ao fato de “sair dizendo 

com quem transou pra aparecer”. Não seria “normal” que mulheres exibissem francamente 

                                                                                                                                               
25 Comentário de Luiyoo Manuel, https://www.youtube.com/user/luigyo. 
26 No Youtube, além do espaço principal para comentar os vídeos, é possível responder aos comentários através de campos 
secundários, criando debates específicos. Além de Isa Hossy, outros seis usuários também foram respondidos diretamente. 
No total, foram cerca de 130 comentários ao vídeo e 70 respostas a comentários específicos. 
27 Comentário de Isa Hossy, https://www.youtube.com/channel/UC3GvXU6SP4N3_98GehMdP1w. 
28 Comentário de lucaspaladinoable, https://www.youtube.com/user/lucaspaladinoable. 
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o sexo, já que os homens, em reação a esta atitude, “pegam” para “comer”. Quando 

mulheres transam com muitos homens sem discrição, elas são “mal faladas” e “galinhas” e 

não podem se queixar por isto. Em oposição, os homens são “garanhões”, que sabem 

escolher mulheres apenas para “pegar”.  

As desigualdades de gênero e sexo podem explicar a moralidade da contraposição 

entre a “mulher galinha” e o “homem garanhão”. No entanto, como demonstraram os 

comentários anteriores, existe um contexto moral complementar: a construção da fama na 

sociedade contemporânea, aspecto desconsiderado no comentário de Isa Hossy. O 

envolvimento sexual de Andressa Urach não foi com qualquer homem, ela se envolveu com 

um jogador de futebol internacionalmente conhecido. Dessa maneira, “DAH PRA SACAR 

UMA PILANTRA D LONGE!!!!!!!!!!!!”29, porque Cristiano Ronaldo, transmitindo capital 

de visibilidade à Andressa Urach, ele foi usado por uma mulher oportunista, que alcançou, 

através dele, a fama.  

Os argumentos relacionados do feminismo e à liberação sexual feminina, expressos 

em outros comentários ao longo do debate, não são diretamente associados à problemática 

da fama.30 Como avaliar o machismo em um caso onde a mulher consente em ser 

moralmente humilhada para obter acréscimos em seu capital de visibilidade? Ao ser 

depreciada, os argumentos mobilizados relacionam-se às desigualdades de gênero, de sexo 

e, também, ao mercado das celebridades na cultura contemporânea. 

A lógica de funcionamento da mídia foi esclarecida por alguns comentários, que 

contextualizaram os métodos de Andressa Urach. “Se ela chegou até ali dando a 

PiRiQuITA o problema é dela , não julgue !!! Vcs acham que as Paniquetes chegaram até lá 

como?? Estudando ???? kkkkk faça mil favor !!!”31 Não deveria haver espanto com o vídeo, 

já que o caso Andressa Urach não seria isolado. As dançarinas do programa Pânico também 

teriam chegado “até lá” através do sexo. A educação, contraponto desvantajoso às 

conquistas profissionais com o uso do corpo na mídia, foi debatida por outros cinco 

comentários.  

 

                                                
29 Comentário de Marco Aurélio Andrade Lima, https://www.youtube.com/channel/UCwYJKiMGC0ROI0jOjIwjwuQ. 
30 Alguns outros comentários de Isa Hossy buscam definir o teor feminista das críticas. “E outra homem nao come mulher 
e nem mulher da pro homem, e so sexo, eu nao do nada pra ngm, a vagina ainda e minha, e sempre vai ser. Seu idiota 
machista. Vai estudar e ler mais , pra vc vir argumentar alguma coisa !”; “meu filho , se vc acha que mulher que anda 
''praticamente nua''' nao merece respeito , desculpa vc e machista, e outra, pense nisso que eu te falei, ja que vc se julga tao 
inteligente , leia mais sobre o feminismo e a luta das mulheres”; “você vê pra rir das pessoas estupidas? jura que não é pra 
ver a bunda dela não né / tadinha da sua filha por ter um pai tao machista.” 
31 Comentário de Thays Teodoro, https://www.youtube.com/channel/UCvaGf89YqKUAIockEHmP8pA. 
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Estuda pra que? você estuda e vira um engenheiro ou um médico, faz uma pós e 
ganha de R$ 40.000 no máximo R$ 45.000 por mês se for MUITO BEM 
SUCEDIDO. Ela ganha R$ 12.000 em uma noite pra ficar em um camarote de uma 
balada. Bom fazendo as contas ela nem precisa fazer isso 30 dias no mês pra ganhar 
mais que um cara que estudou na média de 7 a 10 anos sem contar o ensino médio.32  

  

A comparação de cifras e a constatação do prejuízo com o investimento em estudo 

buscam confirmar, objetivamente, que ser celebridade representa uma atividade valorizada 

hoje (“ESTUDAR? MEU AMIGO OS PROFESSORES ESTAO AI PRA PROVAR A 

PERCA DE TEMPO QUE É O ESTUDO NESTA MERDA DE PAIS. KKKKKK”33). A 

profissão de celebridade e os modos como Andressa trabalha são controversos, mas, 

objetivamente, vantajosos. “NÃO APOIO, mais entendo a ‘vantagem’ que ela acredita estar 

vivendo...”34 Ao mesmo tempo, ao empregar a palavra vantagem, entre aspas, o comentário 

sugere que existem também prejuízos – trazidos pelas críticas, que levariam, por exemplo, 

seus familiares, especialmente o filho de Andressa, a se sentirem envergonhados por ela.35 

Alguns comentários, apesar de não defenderem Andressa, ressaltam, positivamente, 

a sinceridade com que ela assumiu sua trajetória. “Eu não gosto dela, mas eu adoro...pq ela 

é sincera ... ele é ela ... tem muita se dizendo santa q não valer o q c.... Andresssa vc é linda 

!!!!! Segue lindonaaaaa....não se preocupe com recalque....” 36 . Os recalcados, termo 

popularizado no Brasil depois da música “Beijinho no ombro”, de Valesca Popozuda, 

representam as pessoas invejosas, que marcadas por uma moral conservadora, criticariam 

atitudes ambiciosas, como as de Andressa, em busca do sucesso.  

Por fim, apenas uma usuária, com avatar feminino, pergunta como Andressa poderia 

suportar tanta humilhação. “Não entendo como mulheres conseguem aceitar convite pra 

participar disso! Ela se sentem desconfortávei e desvalorizadas, então pra que, né?!”37 No 

programa De Frente com Gabi, Andressa Urach respondeu à indagação: suas estratégias 

para alcançar a fama, mesmo que apelativas e bobas, estavam dando certo e que ela 

continuaria agindo da mesma maneira. Haveria, assim, rendimentos para compensar o 

rebaixamento, o vexame e o descrédito. 

O estudo de caso mostrou que os comentários do Youtube mobilizaram contextos 

distintos para a avaliação do estatuto da fama hoje. Além da moralidade do sexo, outros 

                                                
32 Comentário de Murilo Brito, https://www.youtube.com/user/Mucaneves. 
33 Comentário de José Ricardo Tavares, https://www.youtube.com/channel/UChca8wxZO4cO4JTR4Rp55cw 
34 Comentário de Paulo MorX, https://www.youtube.com/user/paulomorca. 
35 “O que a família dela acha sobre isso? O que o filho dela vai sentir quando ver essa imagem?” Comentário de Welder 
Martins, https://www.youtube.com/user/weldersm. 
36 Comentário de Faça Festa, https://www.youtube.com/channel/UCiCgF9wvROJdIGs3gSjXH6Q. 
37 Comentário de M. Raiol, https://www.youtube.com/user/braziliester. 
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temas também foram debatidos de maneira justaposta – os sentidos do trabalho, da 

educação e do empreendedorismo. Os comentários indicaram que a complexa cultura das 

celebridades cria um grande número de candidatos à fama e, com eles, a possibilidade de 

zombar de mais personagens.  

Ao ter sua imagem repercutida pelos comentários do Youtube, ainda que de maneira 

crítica, Andressa Urach aumenta quantitativamente a menção ao seu nome na internet. Sua 

presença nas redes sociais sugere, assim, que a moral da imagem é ambivalente. Os 

mordazes comentários no Youtube prolongam a sua fama, e a visibilidade possui mais valor 

do que grandes feitos. O cálculo da visibilidade conquistada por Andressa Urach, 

descontado o rebaixamento da humilhação, parece possuir saldo positivo. 
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