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As relações de gênero no canal da youtuber Louie Ponto1 

Georgia de Mattos2 

 
RESUMO: Este estudo tem como tema as relações de gênero nas redes sociais digitais, 
partindo-se da hipótese de que, nesse ambiente digital, o discurso sobre as relações de gênero 
seja mais inclusivo e igualitário, além de contribuir para o (auto)conhecimento, e não somente 
um lugar de interações superficiais. Como a pesquisa se trata da tese em desenvolvimento, 
neste momento, objetiva-se refletir sobre as relações de gênero no canal “Louie Ponto”, a 
partir da fala da youtuber Louie Ponto, tomando como base teórica, a filósofa feminista Judith 
Butler. O método consiste em pesquisa bibliográfica. Pode-se perceber uma relação de troca 
de experiências entre a youtuber e suas/seus seguidora/es favorecendo na construção de si. 
 

INTRODUÇÃO 

As mudanças sociais e culturais, às quais a sociedade tem experimentado com as emergentes 

tecnologias da informação e comunicação, intensificam as discussões sobre as práticas 

cotidianas que são acentuadamente afetadas por este novo cenário, que oportunizam a difusão 

de questões como identidade, gênero, sexualidade, corpo, entre outras que agregam às 

construções sociais das pessoas. Neste contexto, as redes sociais digitais assumem um papel 

importante enquanto suporte comunicacional para a formação do indivíduo, tornando-se um 

espaço de compartilhamento, de aprimoramento, de expressão e várias outras formas de 

interação que contribuem para a construção do (auto)conhecimento. 

Partindo da perspectiva dos usos e das apropriações que ocorrem no chamado “ciberespaço”, 

buscamos entender e discutir as relações imbricadas entre jovens nas redes sociais digitais 

sobre a formação, expressão, (re)construção e (auto)conhecimento de suas identidades de 

gênero (BUTLER, 2003). Escolheu-se, como objeto de análise, a plataforma digital Youtube, 

mais especificamente o canal “Louie Ponto” (Louie Ponto). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba (Uniso). E-mail: 
georgia.jor@gmail.com. 
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Pretende-se, assim, refletir sobre as relações de gênero presentes na fala da referida youtuber 

e, com isso, identificar se a mesma se efetua enquanto promotora para o (auto)conhecimento 

de suas/seus seguidoras/es, estabelecendo uma relação de diálogo. 

Para o cumprimento proposto, aborda-se na seguinte seção o aporte teórico, baseado em 

Judith Butler, para assim, na seção posterior, elencarmos suas concepções à fala de Louie 

Ponto, refletindo sobre as interações em seu canal do Youtube. Encerramos o artigo com as 

considerações finais, que longe de esgotarem o assunto, mostra-se um vasto caminho a 

continuar sendo explorado. 

 

GÊNERO E SEXO ENQUANTO CONSTRUTOS SOCIAIS 

Como nesta etapa da pesquisa a atenção está voltada para o aspecto teórico, escolheu-se como 

metodologia a pesquisa bibliográfica, que toma como base o material bibliográfico já 

elaborado, seja livros e/ou artigos, sobre o tema em questão (GIL, 2002). Desse modo, as 

bibliografias selecionadas estão nas obras “Problemas de Gênero” e “Atos performáticos e a 

formação dos gêneros”, de Judith Butler. 

Na primeira obra citada, a autora realiza uma genealogia crítica das ontologias de gênero, com 

base nas teorias psicanalíticas, foucaultianas e feministas, a fim de revelar a instabilidade que 

existe em todas as identidades de gênero – entendidas como a relação entre sexo, gênero, 

prática sexual e desejo, que não ocorre de forma causal, mas sim, é efeito de práticas 

discursivas que regulam e normatizam as identidades inteligíveis. Bem como sua 

compreensão sobre a ordem compulsória da heterossexualidade, em que as identidades 

generificadas e sexuadas não são naturalmente preestabelecidas, mas produzidas por práticas 

reguladoras que agem por meio de uma matriz de normas de gênero, que torna a identidade 

um ideal normativo e não uma característica descritiva da experiência. 

Essa ideia também é corroborada em seu artigo supracitado, no qual Butler (2019) parte da 

perspectiva fenomenológica e da teoria feminista, ao reafirmar que tanto o feminismo como a 

fenomenologia tratam de unir teoria à experiência, assim como de revelar o modo como a 

sociedade é moldada por atos formadores de experiências subjetivas. Por isso, as duas obras – 

livro e artigo – se complementam. Em ambas, a autora defende que uma genealogia crítica 

dos gêneros deve se apoiar, também, em pressupostos fenomenológicos, já que compreende a 
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identidade de gênero enquanto socialmente compartilhada e historicamente produzida, ou 

como ela conceitua, performativa. 

Por performatividade de gênero, Butler (2003, 2019) atribui à concepção de que não existe 

uma identidade preexistente e/ou essencial, anterior ao sujeito, muito menos uma identidade 

verdadeira ou falsa; atos de gênero reais ou distorcidos, na verdade, não passam de uma ficção 

regulatória. Sendo assim, a identidade de gênero não ocorre de forma causal, mas é efeito de 

práticas discursivas que regulam e normatizam as identidades inteligíveis, que atuam de 

acordo com a norma heterossexual, o que ela denomina de “ordem compulsória 

heterossexualidade”. Nessa concepção: 

O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 
interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 
tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de 
ser. A genealogia política das ontologias do gênero, em sendo bem sucedida, 
desconstruiria a aparência substantiva do gênero, desmembrando-a em seus 
atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no interior das 
estruturas compulsórias criadas pelas várias forças que policiam a aparência 
social do gênero (BUTLER, 2003, p. 59). 

Portanto, a identidade de gênero é uma prática discursiva contínua, que se constrói a partir da 

repetição de atos ao longo do tempo. Butler (2019) reitera que os “atos” que fazemos, ou 

performamos, são atos que persistem ao longo do tempo, existindo antes de nós mesmos. 

Dessa forma, por mais que fazemos nosso gênero individualmente, esse fazer obedece a certas 

regras e normas socialmente impostas a nós, portanto, segundo a autora, não é um processo 

unicamente individual. Embora, precise dos indivíduos para que tais condições se perpetuem. 

Porque não existe uma “essência” que o gênero expressa ou externaliza, nem 
um ideal claro a ser alcançado; porque gênero não é um fato, as várias 
formas de atuação de gênero criam a própria ideia de gênero, e sem esses 
atos não existiria gênero nenhum. O gênero é uma construção que 
regularmente esconde sua gênese. (BUTLER, 2019, p. 217). 

Esse pensamento permite compreender como a ideia de gêneros essencial, ou de uma 

feminilidade ou masculinidade verdadeiras e permanentes são constituídas de forma a ocultar 

o caráter performativo, ou seja, a incorporação de marcas de gênero. Butler (2003, 2019) 

invoca a máxima de Beauvoir (1970) de que “ninguém nasce mulher, torna-se”, para alegar 

que a mulher (ou qualquer outro “sujeito”) é um termo em processo, um devir que não tem 

origem nem fim. Porém, Butler alega que Beauvoir, ao afirmar que “mulher” é uma categoria 
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histórica, ainda distingue o sexo – enquanto uma facticidade biológica, e gênero como a 

significação cultural dessa imposição biológica.  

Com isso, Butler vai além ao apontar que o sexo é tão culturalmente construído quanto o 

gênero, rompendo com a dicotomia sexo e gênero. Para ela, o sexo não é tão fixo como supõe 

ser; e o gênero não é o resultado causal do sexo, mas, na verdade, é efeito dessa construção 

cultural que produz o sexo como pré-discursivo, e defende que “talvez, o sexo sempre tenha 

sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 

nenhuma” (BUTLER, 2003, p. 25), pois ambos são instituídos pelas matrizes das relações 

normativas de gênero. Dessa maneira, a autora afirma que o fato de as identidade de gênero 

serem performaticamente estabelecidas socialmente significa que a própria noção de 

“essência” de sexo também se concebe como parte estratégica que disfarça a 

performatividade. 

Tendo isso em vista, observa-se no próximo tópico, se a fala da youtuber contém elementos 

permeados dessas concepções, mesmo que em linguagem acessível e coloquial, já que Louie 

Ponto se coloca como feminista e discute questões de gênero em seu canal.  

 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO CANAL “LOUIE PONTO” 

O canal “Louie Ponto”, que leva o nome da própria youtuber – Louie Ponto – existe desde 21 

de abril de 2008. A princípio, a youtuber trazia canções interpretadas por ela, mas, com o 

passar do tempo, passou a trazer questões cotidianas ou análises de filmes, histórias em 

quadrinhos, programas e outras produções de entretenimento que expunham, e expõem, a 

temática LGBT+. O canal possui 668 mil inscritos e possui, em média por vídeo, mais de 25 

mil visualizações. Dessa forma, Louie está entre os canais mais bem seguidos que tratam de 

questões de gênero e sexualidade no Brasil (TERTO, 2018). Portanto, podemos considerar sua 

real influência na juventude brasileira.  

Em relação a essa interação com suas/seus seguidoras/es, cada vídeo postado (quase 

semanalmente) varia muito de quantidade de comentários, mas um dos vídeos mais populares 

e visualizados, a título de exemplo – “Trollei minha mãe dizendo que sou lésbica” – possui 

quase cinco mil comentários, o que demonstra a relevância de sua fala para as pessoas que a 

“seguem”.  
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Antes de adentrar a reflexão proposta, considera-se relevante discorrer, brevemente, sobre a 

interatividade nas redes sociais digitais que, segundo Castells (2000, p. 22), criam “novas 

formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por 

ela”. O autor acredita num novo sistema de comunicação que tem como característica uma 

língua universal digital, na qual promove a integração global da produção e distribuição de 

palavras, sons e imagens de nossa cultura, de modo personalizado ao gosto das identidades de 

cada indivíduo. Isso fica ainda mais nítido ao observar as relações estabelecidas entre 

youtuber e suas/seus seguidoras/es. 

Além disso, o autor destaca, especificamente, a busca pela identidade nesse processo de 

transformação tecnológica. Ele afirma, do ponto de vista sociológico, que toda e qualquer 

identidade é construída, valendo-se de determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, 

no qual reorganiza seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais em sua 

estrutura social, ou seja, a construção social das identidades sempre ocorre em um contexto 

marcado. Há, portanto, uma especificidade nas formações identitárias neste momento atual, 

moldadas, primordialmente, pelo novo sistema tecnológico. Conforme Castells (2001, p. 235), 

a autoconstrução da identidade é uma afirmação de poder e “reivindicar uma identidade é 

construir poder”. 

Pode-se perceber essa busca nas interações do canal Louie Ponto. De forma geral, os 

comentários são de acordo com o assunto tratado, mas entre esses, há aqueles que destacam a 

importância da youtuber em suas vidas, como nessa declaração: “Descobri seu canal a uns 

anos atrás e você me ajudou muito a poder me entender melhor”. Ou ainda: “Eu adoro muito 

esse canal e caramba! Louie sempre me faz refletir, analisar minhas atitudes e etc... Foi um 

canal de extrema importância para mim, pra aceitar minha sexualidade e tal...Admiro muito 

você, é isso. Conte comigo pra tudo!!”. Neste comentário, a pessoa declara o quanto a fala de 

Louie contribuiu para a compreensão de sua própria sexualidade, ajudando a refletir e pensar 

sobre as questões pessoais e íntimas, mas que permeiam a vida social. Isso é também é 

evidenciado neste outro comentário: “Oi, Louie! Quero agradecer pelo conteúdo que você 

produz. Desde que conheci seu canal, há alguns anos, me interesso cada vez mais em buscar 

entender causas sociais tão relevantes hoje em dia. Muito obrigada por todos os vídeos e 

postagens e pela sensação de acolhimento que você me trás sobre certos temas”. Ou nesta 

declaração mais pessoal: “Opa loiue, eu te acompanho a muito tempo, eu sou um homem 
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trans e hetero e agora sou bem feliz pela aceitação das pessoas que são boas comigo, desejo 

todo apoio as pessoas que sofrem por isso”.  

Nestes e tantos outros comentários desse tipo, é perceptível a contribuição da youtuber, tanto 

para esclarecer sobre assuntos mais complexos, principalmente, para adolescentes, o público 

mais frequente em seu canal, quanto para seus dilemas e inquietações pessoais. Dessa forma, 

considera-se um meio importante de apoio entre os jovens, no qual acaba por favorecer para o 

(auto)conhecimento e a construção de si. 

Em relação aos enunciados de Louie sobre as questões de gênero, escolheu-se o vídeo 

“Sempre tenho dúvidas da minha sexualidade”, postado em dezembro de 2020, com mais de 

42 mil visualizações. Neste vídeo, a youtuber responde algumas perguntas que lhe são 

enviadas pelas/os suas/seus seguidoras/es, o mesmo é patrocinado pela marca Salon Line. 

Como o título indica, todas as questões são sobre sexualidade e relacionamentos.  

Ao explicitar sobre o que seria um “relacionamento sério”, Louie afirma: 

Acho que a gente tem uma ideia do que deve ser um relacionamento 
romântico, amoroso, um namoro, um casamento, enfim. Porque existe um 
roteiro que a gente acha que deve seguir, porque é assim que a gente 
aprende, é isso que a gente vê ao nosso redor, inclusive na ficção. Mas não 
precisa ser assim, ninguém precisa seguir uma estrutura específica de 
relação. (PONTO, 2020). 

Nesse trecho, percebe-se a ideia que é descontruída sobre o relacionamento, desmistificando 

um tipo ideal que é estabelecido pela sociedade – sério, como um namoro a caminho de um 

casamento, e heterossexual. Mas a ideia defendida é de que não há necessidade de ter um 

nome específico, ou seguir um padrão exigido, mas, qualquer relação equivale a uma 

construção estabelecida entre as partes envolvidas e, no caso, trata-se de uma relação lésbica. 

Sobre a sexualidade, especificamente, o excerto a seguir, em que ela declara sua opinião sobre 

uma questão bissexual: 

O processo de compreensão da sexualidade pode ser complexo, pode ser 
longo, então, que bom que você tá se permitindo e respeitando seus 
sentimentos e seus desejos. É importante a gente entender que sexualidade é 
uma questão individual, e não é definida pela pessoa com quem a gente se 
relaciona. Eu continuo lésbica mesmo quando eu tô sozinha, solteira, sem 
ficar, nem ninguém, porque essa é a maneira como eu me identifico e me 
posiciono no mundo. (PONTO, 2020). 
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Assim, Louie acredita que “descobrir” a sexualidade é um processo mais complicado do que 

suscitado socialmente, já que as normas e diretrizes de gênero estipulam somente uma forma 

inteligível de ser: a heterossexual. Mas como é abordado em Butler, essa ação regulatória é 

um ideal normativo imposto e não uma descrição das experiências de cada indivíduo. 

Ainda sobre a sexualidade, Louie continua: 

Eu acho que é possível não ter certeza da sua sexualidade aos 20 anos, e eu 
acho que é possível nunca ter certeza. É possível ter certeza em determinado 
momento, depois ter dúvidas, depois ter certeza de novo. Eu sinto que a 
gente se cobra muito pra ter certezas. A gente sofre por isso, como se a nossa 
vivência não fosse válida, se a gente não tivesse certeza. Inclusive, eu recebo 
muitas mensagens de pessoas me perguntando o que elas são, como se eu 
pudesse dar essa resposta. Ninguém pode te dar essa resposta. Aliás, 
ninguém tem o direito de afirmar ou de questionar a sua sexualidade, a sua 
identidade ou a forma que você se posiciona. Enfim, eu acho que embora a 
sexualidade seja uma questão social, que atravessa a vida de toda 
humanidade, ela é também uma questão individual. (PONTO, 2020). 

Nessa fala, percebe-se a noção de fluidez que permeia a juventude dessa geração, embora, não 

vivencie suas experiências sem conflitos e dúvidas. O rompimento que é estipulado com a 

necessidade de ter certeza de quem se é, mostra-se um acolhimento para jovens que estão 

nessa fase de descobertas, de si e do mundo, revelando que não há nenhum problema se 

construir sem ter certeza, mesmo porque, pode-se construir, desconstruir e reconstruir-se o 

tempo todo e ao longo da vida. Essa ideia vai ao encontro do pensamento butleriano, em que 

“ser” e/ou “fazer” são atos performáticos, podendo ser repetidos ou reestruturados, renovados. 

Além disso, também corrobora com a ideia da autora de que o gênero é um processo tanto 

individual quanto social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o objetivo proposto, observou-se, nas falas da youtuber, uma clara relação 

com as concepções butlerianas, ainda que sem a expressa intenção. Principalmente, no que diz 

respeito à performatividade de gênero, em que as identidades são constituídas por atos 

repetitivos, portanto, não são dadas naturalmente. Dessa forma, jovens que não se identificam 

com essa estrutura rígida de gênero – heterossexual/cisgênero –, sentem-se sem pertencimento 

ou sem um lugar próprio na sociedade, o que gera aflições e indefinições de quem “são”.  
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E, na tentativa de obter uma resposta, encontram um acolhimento na fala e no 

compartilhamento de experiências que estabelecem com a youtuber. Essa troca permite o 

reconhecimento de tantas outras pessoas que também vivenciaram e vivenciam essas mesmas 

indagações. A interação nas redes sociais digitais, assim, pode ser considerada uma forte 

aliada para a formação da subjetividade do indivíduo, em sua construção enquanto sujeito, 

contribuindo para seu (auto)conhecimento e, por conseguinte, reivindicar o lugar de sua 

identidade no mundo.  
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