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MERCADO DE TRABALHO 

 

 
 

Camgirls: por trás das câmeras, contas a pagar 

 
A vida das mulheres povoam a internet de um país em crise 

 

“A cola quente é minha melhor amiga”, Sofia declara e solta uma gargalhada do outro 

lado da tela. Quem vê a jovem em meio a potes de tinta guache, flores de organza, missangas e 

lantejoulas, talvez pense em uma colegial preparando uma tarefa para apresentar na segunda- 

feira. A imagem é bucólica, mas Sofia Braga, aos 22 anos, não está mais na escola. Em vez de 

professores exigentes, agora tem fãs atentos aos mínimos detalhes de seus trajes. Ela mostra 

como transformou várias tiras de tecido emborrachado lilás em um sutiã. “Tirando as pérolas 

que eu pendurei, ficou idêntico ao da Ariel, não ficou?” Respondo que sim, sem disfarçar meu 

encantamento diante das duas conchas falsas, que mal escondem as auréolas dos seios. 

Confesso a ela que a protagonista de A pequena sereia, animação clássica dos estúdios 

Disney, costumava ser minha princesa preferida. De repente, na longa videochamada, parece 

que voltamos a ser duas crianças, confabulando sobre castelos, espadas, batalhas e príncipes 

encantados. O que me acorda e devolve ao agora é a buzina insistente de um carro que passa 

pela rua de Sofia, nos subúrbios de Curitiba. Ela também parece ter despertado. Entre 

resignada e melancólica, a camgirl decreta: “É, mas nossa infância acabou”. 

O mercado ingrato 

 
Quando terminam as infâncias, os jovens brasileiros encontram inúmeros obstáculos 

para entrar no mercado de trabalho. Segundo levantamento da consultoria IDados, a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, a parcela de pessoas de 15 a 

29 anos que não estuda nem trabalha tem crescido desde 2014, ano que marca o início da 

“grande recessão brasileira”, como chamam alguns economistas. Com vagas de emprego cada 

vez mais escassas, o trabalho informal se tornou uma nova realidade no país. Não é incomum, 

nas grandes cidades, deparar com ciclistas e motociclistas levando nas costas mochilas de 

empresas como iFood e Rappi; ou conhecer um jovem motorista que tenha se rendido às 



promessas de dinheiro rápido e autonomia de companhias como Uber e 99. Esse fenômeno, 

batizado como uberização, alcança também o universo do entretenimento adulto. Trabalhar na 

frente das câmeras tem se tornado uma opção atrativa para cada vez mais mulheres – as 

camgirls. 

Entre fotos, vídeos e transmissões com performances para um ou mais clientes, elas 

atuam no mundo virtual, sem encontros presenciais. Os espectadores costumam acompanhar 

suas camgirls preferidas em serviços de assinatura, como o OnlyFans, e em salas de “bate- 

papo”, como as do Chaturbate. Sugerem posições sexuais específicas, uso de brinquedos e 

apetrechos, e fazendo pagamentos extras por caprichos de todos os tipos, que as mulheres 

podem ou não aceitar. 

Para Fernanda Figueiredo, pesquisadora da área de Direito, Regulação e Políticas 

Públicas da Universidade de Brasília (UnB), por trás da ideia de um mercado moderno e 

flexível, o que se vê é uma juventude empobrecida, submetida a todo tipo de exploração. 

Fernanda aponta que é como se houvéssemos regredido décadas. “Depois de avanços tão 

importantes na educação, volta a passar pela cabeça de um adolescente ser motorista. Volta a 

ocorrer a uma adolescente ser prostituta. E essa é uma questão invisível, muitas vezes. A gente 

bate sempre nessa tecla da exploração nos apps, mas mal tem números para dizer quantas 

meninas se vendem online, nas boates contemporâneas. São faces da mesma crise.” Cenário 

que a pandemia da covid-19 agravou. 

Pandemia 

 
Em 2021, o OnlyFans, serviço de conteúdo por assinatura, declarou ao jornal inglês 

Financial Times que sua receita aumentou mais de 550% entre janeiro e novembro de 2020. No 

mesmo período, os usuários do site gastaram sete vezes mais do que antes da pandemia: ao 

todo, 2,36 bilhões de dólares. Desempregada e com as contas se acumulando, foi também 

durante a crise sanitária que Sofia se cadastrou na plataforma, uma das mais procuradas por 

quem produz e consome material adulto em todo o planeta. Embora influenciadores, 

consultores, artistas, profissionais das mais diversas áreas também a utilizem, gerando outros 

tipos de conteúdo, o OF se tornou famoso pelas camgirls. A paranaense explica que o OnlyFans 

consiste em uma rede social na qual é possível vender fotos e vídeos para usuários inscritos. 

“Tenho minha conta, e meus seguidores pagam pelas coisas que eu posto. Não é que nem 

prostituição, prostituição mesmo, com um homem te tocando, até te machucando.” O que faz é 

online, do seu jeito. Sofia fica com 80% do valor coletado. Os outros 20% são da plataforma. 



Há momentos em que até se diverte, Sofia garante. Ela pondera, entretanto, que nem 

tudo é tão simples quanto parece. “As vagas que eu olho pagam mal, mas ainda quero fazer 

outra coisa da vida. Muita gente fica ‘ah, que mulherada empoderada, dona do próprio corpo’, 

mas não é meu sonho, né? É difícil. Me ajuda a pagar a faculdade, a mandar dinheiro pros meus 

pais, mas é difícil. Tem sites tipo o Chaturbate. Já pensei em me cadastrar, mas lá tem que ir 

às vias de fato. Se masturbar, enfiar coisas, sabe? E fazer as vontades dos caras, porque eles 

dão moedas enquanto veem. É mais pesado.” 

Necessidade versus vontade 

 
Amanda Welp, de 28 anos, está há mais tempo no OnlyFans. Antes mesmo de ingressar 

no serviço, a gaúcha de Porto Alegre já posava para o Suicide Girls, um blog de ensaios eróticos. 

Mais por hobby do que por dinheiro – só em 2019 pensou em monetizar a atividade, que hoje 

é sua única fonte de renda. A paixão por fotografia faz com que imagens e vídeos sejam bem 

produzidos e recebam elogios de usuários. Assim como Sofia, Amanda investe em figurinos 

que fazem referência à cultura pop. Seja vestida de Cruella de Vil, Arlequina, Mamãe Noel, 

mordendo uma maçã ou lendo livros de sucesso, como o Sapiens, de Yuval Harari, sua intenção 

é se destacar para o público geek. A rotina é agitada: “Passo a maior parte do tempo fora das 

lentes, na frente do computador, editando fotos, buscando referências, respondendo às 

mensagens da galera nas redes sociais, resolvendo questões burocráticas da empresa. Separo 

um dia para produzir conteúdo para o Only e mais um dia para a programação da semana com 

minha assistente e meu fotógrafo, que é meu namorado. O restante é aquela rotina de escritório 

bem normal mesmo.” 

Quanto ao receio de falar abertamente sobre o trabalho, Amanda conta que demorou 

para conseguir conversar com familiares e amigos. “Dizer que você trabalha com produção de 

conteúdo adulto carrega um estigma muito grande, muita gente não está preparada para essa 

conversa. Qual mulher não é julgada por decisões sobre o próprio corpo? Eu decidi por conta 

própria, não por necessidade, trabalhar com algo sexual e assumir sem vergonha nenhuma. A 

sociedade te rotula e te discrimina de muitas maneiras. Obviamente, afeta teu estado emocional. 

É por isso que eu invisto em terapia. Passei a entender que o problema não é meu trabalho, não 

sou eu, e sim a forma como as pessoas agem em relação a ele ou a mim.” 

Saúde mental 

 
A psicóloga Natália Perdigão, que atua em Belo Horizonte, já atendeu camgirls e 

ressalta a importância de cuidar da saúde mental. “O julgamento é grande. Não importa se a 



menina está confortável ou não com o próprio trabalho, porque em determinado momento, um 

comentário machista, um ataque virtual, alguma coisa pode acabar desequilibrando as certezas 

dela. É uma situação delicada e complexa demais para a gente dizer que isto é errado, que aquilo 

é certo. O essencial é garantir o bem-estar de quem fica na frente das câmeras, na medida do 

possível.” Sofia sabe disso. Tem buscado ajuda com a sobrinha de uma vizinha, terapeuta que 

atende cobrando valores sociais. A dois portões de distância, ela é a única que sabe o que a 

jovem faz ao fechar as cortinas da kitnet. Assim como Ariel, a sereia que perde a própria voz 

em troca da chance de viver no mundo dos homens, Sofia se cala. “Tem uma igreja evangélica 

aqui em frente. Se alguém descobrir, é capaz de jogar ovo na minha casa.” Logo vem o alívio 

e o rosto muito branco da jovem enrubesce, brejeiro: “Acho que não. Pelo menos o ovo tá caro.” 


