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RESUMO 
 
LIMA, K. K. Não tira o batom vermelho: modos de construção da subjetividade nas 
práticas autobiográficas em vídeo no YouTube. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 
 
O amplo desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da internet e a proliferação de 
dispositivos e aplicativos facilitadores da manipulação de conteúdos de natureza vária 
(escrita, imagética, sonora, audiovisual ou de qualquer outro formato), otimizam a produção 
de conteúdos, informações e narrativas, assim como seu compartilhamento e formas de 
consumo pela web. Com essa mudança, observamos o aumento na produção de conteúdos por 
usuários amadores e a proliferação de formas narrativas voltadas para gêneros autorreferentes 
em redes sociais digitais. Destes, destacamos a popularização das práticas autobiográficas em 
vídeo, que, circulantes na web, produzem efeitos na construção das subjetividades. Por meio 
da análise de Não tira o batom vermelho, a presente pesquisa tem por objetivo analisar como 
as práticas autobiográficas em vídeo expandem as relações entre o eu e o outro, 
disseminando-se como prática cultural contemporânea que interfere nos modos de ser e estar 
no mundo dos sujeitos inscritos no YouTube. Para tal finalidade, com o uso de novos 
apontamentos para análise do audiovisual na web (MONTAÑO, 2015) aliados aos métodos 
do Estudo de Caso, as evoluções das tecnologias de comunicação são analisadas em suas 
relações com a linguagem e a sociedade, sob a perspectiva de Castells (2006); Santaella 
(2007); Lemos (2007); e Primo (2016). As redes sociais são apresentadas como novos 
ambientes dessa produção, a partir das contribuições de Manovich (2008); Boyd & Ellison 
(2007); e Recuero (2009). As práticas autobiográficas em vídeo são analisadas, então, como 
componentes do novo cenário de difusão dos gêneros autorreferentes, buscando observar, 
sobretudo, os efeitos produzidos nas subjetividade,  a partir das teorias de Benjamin (1989); 
Sibilia (2016); Bruno (2004); Santiago (1989); e Goffman (2014). São discutidas também as 
utilidades que tais práticas podem exercer tanto em quem a produz como em quem a consome 
e como o usuário pode incorporar suas experiências pessoais à narrativa do vídeo.  
 
 
Palavras-chave: práticas autobiográficas em vídeo; subjetividade; experiência; YouTube; 
Não tira o batom vermelho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

ABSTRACT 
 
LIMA, K. K. “Não tira o batom vermelho”: modes of construction of subjectivity in 
autobiographical practices on YouTube videos. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 
 
The far-reaching development of communication and internet technologies, and the 
proliferation of devices and apps that facilitate manipulating content of various natures 
(written, imagery, sound, audiovisual, or in any other format), optimize the production of 
content, information, and narratives, as well as their sharing and other forms of web 
consumption. With such a change, we observe the increase in the production of content by 
amateur users and the proliferation of narrative forms directed to self-referential genres on 
digital social media. Among these, we highlight the popularization of autobiographical 
practices on video, which, circulating on the web, produce effects on the construction of 
subjectivities. Through the analysis of “Não tira o batom vermelho,” the present research aims 
at analyzing how autobiographical practices on video expand the relationship between the self 
and the other, which spreads as a contemporary cultural practice that interferes in the modes 
of being in the world of the subjects subscribed on YouTube. To this end, the evolution of 
communication technologies is analyzed in their relationships with the language and society, 
from the perspective of Castells (2006); Santaella (2007); Lemos (2007); and Primo (2016). 
Social media are presented as the new environments of these productions, from the 
contributions of Manovich (2008); Boyd & Ellison (2007); Recuero (2009); and Montaño 
(2015). The autobiographical practices on video are analyzed, then, as components of the new 
scenario of diffusion of self-referential genres, aiming at observing, chiefly, the effects 
produced in the subjectivity, from the theories of Benjamin (1989); Sibilia (2016); Bruno 
(2004); Santiago (1987); and Goffman (2014). Moreover, two other themes are discussed, 
namely, the usefulness of these practices both on who produces and consumes them and how 
users can incorporate their personal experiences into the video narrative. 
 
Keywords: autobiographical practices on video; subjectivity; experience; YouTube; Não tira 
o batom vermelho. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os novos recursos para a produção e consumo de conteúdos nas Redes Sociais 

Digitais (RSDs) constituem parte das práticas cotidianas dos usuários da web. Inseridas no 

contexto das transformações que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a 

Internet estão provocando nas diferentes estruturas da sociedade, observamos, com a 

popularização dos vídeos na esfera virtual, a proliferação dos códigos audiovisuais espalhados 

nas diferentes redes sociais digitais, em plataformas de compartilhamento de vídeos que 

acabam por estimular a experimentação de novas estéticas, de novos regimes de expressão 

que parecem caminhar para a construção de gêneros e formatos próprios desses ambientes 

virtuais, ainda que tomem como matriz os construtos desenvolvidos pelas tecnologias que lhe 

precedem, como a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão. Observamos, assim, a 

emergência de uma cultura centrada na visualidade, na audiovisualidade e no hibridismo da 

construção de linguagens para as narrativas; a adesão e aceitação de conteúdos produzidos por 

usuários não profissionais concorrem com grandes empresas de comunicação, impactando, 

em diversos aspectos, os fluxos de comunicação que vigoraram no século XX. 

Pela web, o audiovisual passa por diferentes modos de circulação – nas etapas de 

produção, distribuição e exibição –, transita por fluxos mais difusos, imprevisíveis e com um 

complexo potencial de produção de informação, conteúdo, narrativas e conhecimento. Em 

paralelo, mudanças nas formas de consumir – inclusive possibilitando pensar na 

ressignificação do conceito de consumo que ultrapassa a experiência de fruição do vídeo e 

desdobra-se em outras ações como compartilhar, curtir, comentar os vídeos – alteram a 

relação do espectador com o audiovisual e, mediados pelo vídeo, criam redes de relação entre 

autor-espectador e entre o espectador-espectador. Produtores de conteúdo e consumidores 

atualizam as instâncias da autoria de conteúdos e espectatorialidade por serem exercidas, 

ambas, por usuários da plataforma. Esta, por sua vez, é construída com interfaces e espaços 

arquitetados para comportar diferentes formas de registro e estimular interação dessa 

audiência virtual. 

Novas relações, portanto, fundamentam-se nesses modos de interação, ganham ritmo e 

presença sob a forma de dispositivos e ferramentas, tornam-se operações culturais na 

contemporaneidade. Relações que reordenam as interações entre indivíduos com os 

dispositivos, relações que ampliam a percepção do que pode ser tomado da vida comum para 

se transformar em narrativa, relações que, nesses desdobramentos, criam redes. O audiovisual 

transita por outros espaços que podem ultrapassar o vídeo em si, incorporando outros 
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elementos, chegando a outros sites, passando pelos comentários de usuários das redes, 

influenciando-se por códigos e linguagens, experimentando as possibilidades das ferramentas 

de navegação dos locais por onde circula. Constrói, portanto, trânsitos que abrigam, dentro de 

si, conexões, conteúdos, repertórios e experiências estabelecidas a partir de uma rede própria 

e específica daquele produto. Isso contribui para pensar o audiovisual na web não mais como 

um produto, mas um processo (MONTAÑO, 2015a). 

As práticas audiovisuais das redes sociais digitais balizam, nesse sentido, os modos de 

ser e estar dos sujeitos no mundo, constituem nossas subjetividades. Das experimentações e 

regimes de expressão que se proliferam nas RSDs, observa-se que as práticas autobiográficas 

em vídeo apontam-se como uma tendência de forma de narrativa em crescimento, dado que 

pode ser observado na expansão de espaços para tais práticas para diferentes redes sociais 

digitais – cada uma com suas respectivas particularidades e significações – como o Instagram, 

o WhatsApp e o Snapchat, além do próprio YouTube (YT), plataforma que concentra com 

recursos de indexação e arquivo, a maior parte dessa memória da produção audiovisual da 

web. Pelo audiovisual na web, atualiza-se a própria compreensão da prática autobiográfica em 

si, daquilo que se torna material constitutivo da minha experiência pessoal e de como eu a 

compartilho com o outro. 

Partindo do entendimento de que a produção de conteúdo é uma ação para produzir 

sentido sobre a vida e, dessa forma, toma-se a narrativa sob esta ótica, observamos que a 

interação (aqui recortada no âmbito virtual) é também constitutiva da experiência do sujeito, 

daquilo que serve como material para a produção da narrativa e que, no YouTube, ela é 

presente em diferentes espaços da plataforma, executando diferentes utilidades e é 

incorporada à narrativa primeira – o vídeo – colocando-o, também sob esse aspecto, em 

constante trânsito. 

Experiência e experimentação são os aspectos que destacaram as relações observadas 

nas práticas autobiográficas em vídeo do YouTube, fazendo deste o ambiente selecionado para 

o estudo proposto e deslocando, dentro de seu constantemente crescente acervo audiovisual, 

um vídeo que se destacou aos olhos dessa pesquisa, de maneira crítica e investigativa, por 

possuir, desde sua produção, indicativos que refletem como a prática autobiográfica em vídeo 

pode tensionar fronteiras dos esquemas tradicionais emissor-receptor; autor-espectador; e eu-

outro. Selecionamos, então, o vídeo Não tira o batom vermelho do canal JoutJout Prazer. 

Publicado em fevereiro de 2015, o vídeo foi um ponto de virada, dando visibilidade e gerando 

repercussões (na plataforma e fora dela) devido às questões que coloca em debate. Diante 

deste potencial, propomos investigar a seguinte questão: 
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- Problema 

 

Como as práticas autobiográficas em vídeos publicadas no YouTube expandem a 

compreensão da experiência pessoal para algo mais coletivo e colaborativo, ao incorporar os 

diferentes recursos para o registro da experiência do outro na construção de narrativas a partir 

do que extraímos dos relatos de vida próprios ou comigo compartilhados. 

 

 
- Hipótese 

 

Acreditamos que as diferentes formas de interação disponíveis nas redes sociais 

digitais inserem novos elementos para a construção da experiência de si em seus usuários, 

que, inseridos em um ambiente estimulador de ações de engajamento, tais como 

compartilhamentos, respostas, comentários, aprovações (curtidas e descurtidas), transitam 

entre formas de relatos que alternam a origem desse relato: de uma experiência pessoal ou da 

experiência compartilhada por outros. Essas experiências estão espalhadas de diversas formas, 

sob diferentes vestígios – todos deixados por sujeitos usuários da web inseridos, portanto, em 

um mesmo contexto e dotado de recursos similares de produção. Dessa forma, o vídeo de 

prática autobiográfica torna-se um ponto de partida para a constante possibilidade de 

atualização, o que o transforma de produto em processo e demonstra sua presença nas práticas 

culturais contemporâneas de construção das subjetividades. 

 

 
- Justificativa  

 

Os números que circulam pelo YouTube apontam para sua predominância como 

território do audiovisual na Internet e demonstram a relevância que essa linguagem ocupa nas 

formas de comunicação atuais. Entendemos que a investigação proposta contribui para pensar 

a linguagem como o centro dessa mediação cultural, tecnológica e midiática em que estamos 

inseridos. A comunicação torna-se mais complexa à medida que nossas habilidades de 

compreensão das estruturas dos códigos – audiovisuais, no caso – ampliam-se e passamos a 

nos apropriar deles e dos modos de representação que, ao longo de seu desenvolvimento 

tecnológico, são construídos em seu entorno. Como consequência, nossas relações com o 
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conhecimento são impactadas pelos fenômenos que surgem dessas transformações e as novas 

formas de interação e de circulação de conteúdos. É preciso, nesse sentido, compreender que 

fenômenos são esses, quais efeitos eles produzem sobre os sujeitos e como reverberam na 

percepção da subjetividade na contemporaneidade, quando esta é formada por sujeitos que 

dispõem de novos recursos de interação – os das redes sociais digitais. Esses caminhos estão 

em constante processo de ressignificação e são, inclusive, objetos que desafiam as formas de 

aplicação de métodos e metodologias para a compreensão desses efeitos e ressaltam o próprio 

aspecto de adaptação da Pesquisa Científica ao contexto em que se insere, assim como a 

necessidade de evocar diferentes áreas dos saberes, demonstrando como a 

interdisciplinaridade faz-se caminho para pensar, analisar e chegar a resultados.  Pretendemos 

com a pesquisa contribuir não só para o debate acerca das transformações de uma das 

linguagens que mais tem-se disseminado e, consequentemente, mediando as relações do 

ciberespaço, a linguagem audiovisual, como também discuti-las a partir do complexo quadro 

de que ela faz parte, transformando hábitos e padrões de consumo e, com isso, na relação 

entre sujeito e linguagem. 

 

 
- Objetivos 

 

a) Geral: 

Analisar como o vídeo Não tira o batom vermelho compõe sua narrativa incorporando 

diferentes instâncias de experiência próprias da autora, experiências compartilhadas com a 

autora e dos usuários que usam a interação como modo de intervir no vídeo e, portanto, na 

narrativa. 

 

b) Específicos: 

- Discutir como as tecnologias de comunicação interferem na capacidade de produção 

de linguagens dos indivíduos e como os novos paradigmas de comunicação que emergem 

a partir da popularização das tecnologias de comunicação, predominam na Internet, nas 

diferentes redes sociais digitais e influenciam a linguagem audiovisual, contribuindo para 

as especificidades do audiovisual na web e apresentar o YouTube; 

- Conceituar as práticas autobiográficas em vídeo como um regime de expressão 

audiovisual circulante no YouTube e como uma prática cultural presente na construção e 

percepção das subjetividades na contemporaneidade; 
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- Analisar as particularidades do vídeo Não tira o batom vermelho, em sua construção 

e desdobramentos produzidos a partir  inter-relação entre quatro diferentes elementos em 

constante articulação que constroem o que temos como resultado o audiovisual na web: 

vídeo; interface; uso e ambiente. 

 

 
- Estrutura da Dissertação 

 

 A estruturação desta dissertação é realizada em quatro partes. Na primeira parte, 

fazemos uma revisão histórica sobre o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 

seus impactos na sociedade e cultura, centrando nas questões sobre os modos de 

relacionamento dos sujeitos com os produtos comunicacionais e das relações sociais; 

apresentamos as redes sociais digitais como um novo ambiente em que circulam esses 

produtos comunicacionais e novas formas de relações sociais; e direcionamos a discussão 

para como todo esse desenvolvimento e transformações acontece, ao longo do tempo, na 

linguagem audiovisual, apresentando o YouTube, uma rede social digital que tem o vídeo 

como seu elemento mediador. 

         Na segunda parte, abordamos as relações entre os regimes de representação e as 

tecnologias, tendo como base as narrativas autorreferentes inseridas no contexto da Cultura 

Digital; destacamos as práticas autobiográficas em vídeo, analisando algumas particularidades 

que o meio propicia. 

         A terceira parte é dedicada à explicação da metodologia empregada no trabalho. Nela, 

apresentamos como novos apontamentos metodológicos experimentados para análise de 

objetos da web e, inclusive, sobre o audiovisual na web, possibilitaram a realização do estudo 

de caso. Na quarta parte é realizada a análise dos objetos – do canal JoutJout Prazer e de Não 

tira o batom vermelho – decupado em camadas de análise de modo a dar a ver os fenômenos 

que por eles circulam. 
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1 DO BROADCASTING AO “BROADCASTING YOURSELF” 

 

1.1 Relações entre linguagem, tecnologia e sociedade 

 

O amplo desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da internet, a 

proliferação de dispositivos e aplicativos que facilitam a manipulação de conteúdos, sejam 

eles escritos, imagéticos, sonoros, audiovisuais ou de qualquer outro formato que esteja 

inserido nos códigos digitais, otimizam a produção de conteúdos, informações e narrativas, 

assim como seu compartilhamento e formas de consumo pela web. No centro de todo esse 

movimento, está a linguagem. Santaella (2007, p. 189) relembra que não há mediação sem 

signo e que no centro de qualquer mediação, seja ela cultural, tecnológica ou midiática, está a 

linguagem: “é justamente a linguagem, camada processual, mediadora, que revela, vela e 

desvela para nós o mundo, é o que nos constitui como humanos”.  

 As tecnologias de comunicação interferem em diferentes estruturas da sociedade, das 

quais destacamos as práticas culturais e suas consequências nos modos de ser e estar no 

mundo dos indivíduos, que se espalham em diferentes representações (GOFFMAN, 2014), de 

acordo com as exigências da situação social e comunicativa ali posta e fragmentam a 

concepção do sujeito unificado moderno (HALL, 2006), confrontando possibilidades e 

necessidades de deslocamentos e de pertencimento em dimensões além do espaço-tempo. Elas 

alcançam as dimensões constitutivas dos sujeitos sociais, dos indivíduos em suas mais íntimas 

esferas (SIBILIA, 2016), pois, “na técnica há modos de perceber, ver, ouvir, ler, aprender 

novas linguagens, novas formas de expressão, de textualidade e de cultura” (LOPES apud 

MARTÍN-BARBERO, 2004, p.11). Em todos esses trânsitos, a linguagem, cada vez mais 

mediada por tecnologias, ferramentas e dispositivos que atualizam e complexificam os 

contextos e desdobramentos dessas discussões, constitui elemento central dos processos aqui 

estudados. 

Santaella (2007, p.195) chama a atenção para o intenso desenvolvimento das 

invenções tecnológicas nos últimos dois séculos em que “grande parte dessas tecnologias 

incrementam a capacidade humana para a produção de linguagem”. Em sua análise, as 

tecnologias comunicativas ou meios de comunicação estão atualmente em sua quinta geração. 

A organização proposta pela autora auxilia na compreensão das relações que se imbricam 

entre linguagem, tecnologia e sociedade, pensada nessa pesquisa como ponto de partida para 

balizar as discussões que envolvem o objeto de estudo. As gerações tecnológicas 

categorizadas por Santaella (2007, pp. 195-201) são: 
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a) Tecnologias do reprodutível: são marcadas pelo jornal, foto e cinema. Essa geração 

localiza a “era da reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamin. As tecnologias desse 

período são eletromecânicas, lançam a semente da cultura de massa, com o emergir de um 

público que se deslocava para as grandes metrópoles. Tais tecnologias introduziram o 

automatismo e a mecanização da vida, a aceleração da produção de mercadorias nas fábricas, 

a mudança do ritmo de vida, da passagem das imagens (enquanto a fotografia trabalha 

predominantemente com imagens estáticas, o cinema traz para o público as imagens em 

movimento, por exemplo). A vida cotidiana experimentava novas experiências da novidade da 

moda, da publicidade, de novas formas de consumo, estimulada pela sensibilidade perceptiva 

do olhar que o cinema exigia de seu espectador. 

b) Tecnologias da difusão: são ancoradas no rádio e televisão. São tecnologias da 

eletroeletrônica, dão seguimento à indústria cultural e tornam-se responsáveis pela ascensão 

da cultura de massa, conferindo às tecnologias anteriores um aspecto mais elitizado. Seu 

poder de difusão permite alastrar-se com rapidez. Expandem-se e encontram espaço na vida 

doméstica1,  tensionando o comportamento público e privado. 

c) Tecnologias do disponível: composta por tecnologias diversas, como o walkman, 

controle remoto, fotocopiadoras, rádio do carro, fone de ouvido, fita VHS, etc. “São 

tecnologias de pequeno porte, ou mesmo gadgets2, feitas para atender a necessidades mais 

segmentadas e personalizadas de signos de origens diversas, de estratos culturais variados 

(SANTAELLA, 2007, p. 197). Apesar de se relacionar a um tipo de cultura muito misturada3, 

sua lógica se distingue da comunicação de massa e dos desdobramentos que o digital provoca, 

um novo segmento que a autora identifica como “cultura da mobilidade”. 

d) Tecnologias do acesso: dentre as diversas fases da evolução do computador, a 

autora destaca, neste conjunto, a convergência do computador com as telecomunicações; os 

computadores pessoais e seu aperfeiçoamento com sistemas de transmissão de dados por 

linhas telefônicas; e os softwares. Esta fase é marcada pelo advento do “acesso”, que tem 

como traço mais marcante o espaço virtual – o “ciberespaço”. Essa nova dimensão de espaço 

que se torna presente no cotidiano, acrescida da palavra-chave “interatividade” coloca o 

                                                
1 Os aparelhos têm a forma de mobília, ficam nos ambientes de circulação coletiva na casa, como a sala de estar 
(cf. Sodré, 2001). As transformações dessa geração tecnológica serão debatidas com mais profundidade adiante. 
2 Gadgets é uma palavra usada para designar genericamente dispositivos eletrônicos portáteis de maneira 
genérica. Segundo o dicionário de Oxford: “um pequeno dispositivo ou ferramenta mecânica ou eletrônica; 
especialmente engenhosa ou nova”. Fonte: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/05/o-que-e-gadget-
descubra-o-significado-tecnologico-da-palavra.ghtml>. Acesso: 10 jun. 2018. 
3 (cf. Cultura das Mídias: SANTAELLA, 2003). 
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sujeito em uma nova posição, a de usuário que navega por esse espaço de “acesso livre, 

informal, descentrado, capaz de atender muitas idiossincrasias – motoras, afetivas, emocionais 

e cognitivas – do usuário” (SANTAELLA, 2007, p. 198). A autora ainda destaca outra 

transformação significativa dessa geração, pois “além de ser um meio de comunicação, as 

tecnologias do acesso são tecnologias da inteligência que alteram completamente as formas de 

armazenamento, manipulação e diálogo com as informações” (SANTAELLA, 2007, p. 199). 

e) Tecnologias da conexão contínua: têm seu principal exemplo no telefone celular 

móvel. Essa geração “é constituída por uma rede móvel de pessoas e tecnologias nômades que 

operam em espaços físicos não contíguos”, não sendo necessário estar presente no mesmo 

espaço geográfico para compartilhar o mesmo espaço (SANTAELLA, 2007, p. 200). 

Santaella (2007, pp. 199-201), em sua análise, ainda alerta: “as gerações tecnológicas 

não acontecem por saltos. Elas se insinuam pouco a pouco, quase despercebidas para 

finalmente, emergirem nítidas à superfície. Todavia, como continua, uma nova tecnologia 

“pode alterar a quantidade de usos das tecnologias precedentes e seu poder de dominação na 

vida cotidiana e, portanto, da cognição”.  

Em diálogo, a percepção desse intenso desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação, da informática, suas combinações e as transformações estruturais adensadas em 

diversos setores da sociedade é tema amplamente discutido por diversos outros autores (cf. 

CASTELLS, 2006; ANTOUN, 2004; LEMOS, 2007) e o histórico ordenado em gerações 

tecnológicas pela autora sinaliza a existência de outros desdobramentos para além da técnica. 

Os modos de circulação, não só da informação, mas dos indivíduos em sociedade, suas 

relações com a informação, suas percepções de tempo e espaço, seus modos de ser e estar no 

mundo vão se delineando a partir das facilidades e do aprimoramento que tais tecnologias 

conferem à capacidade humana de produção da linguagem.  

 

 

1.1.1. Transformações nos paradigmas da Comunicação 

 

A disseminação das tecnologias da informática e a internet promove transformações 

significativas o suficiente para reordenar estruturas políticas, econômicas, culturais e sociais 

da atualidade. Tais tecnologias abrem novas possibilidades de comunicação, interação e 

integração social, que concorrem para uma nova arquitetura, de redes, caracterizada por 

apresentar uma maior horizontalidade nas relações entre indivíduos, que passam a ter maior 
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espaço de intervenção em setores sociais cujo acesso era, até então, limitado ou nulo. 

Conforme explica Castells (2005, p. 566): 
 
a topologia definida em redes determina que a distância (ou intensidade, ou 
freqüência de interação) entre dois pontos (ou posições sociais) é menor (ou mais 
freqüente ou mais intensa) se ambos os pontos forem nós de uma rede do que se não 
pertencessem à mesma rede. Por sua vez, dentro de uma determinada rede, os fluxos 
não têm nenhuma distância, ou a mesma distância, entre os nós. Portanto, a distância 
(física, social, econômica, política, cultural) para um determinado ponto ou posição 
varia entre zero (para qualquer nó da mesma rede) ou infinito (para qualquer ponto 
externo à rede). A inclusão/exclusão em redes e as arquiteturas das relações sociais 
entre redes, possibilitadas por tecnologias de informação que operam à velocidade 
da luz, configuram os processos e funções predominantes na sociedade. 

 

De acordo com a lógica apresentada pelo autor, a capacidade de inclusão nesse 

modelo de sociedade que emerge a partir das transformações provocadas pelas NTICs é fator 

determinante para acesso aos processos e funções operantes na sociedade. O grande 

diferencial deste novo paradigma está na relação de inclusão/exclusão, que retira das grandes 

empresas, principalmente dos sistemas de broadcast, e da mídia impressa, o domínio dos 

espaços de conteúdo de comunicação e cria acesso para que indivíduos experimentem essa 

cadeia produtiva da informação. Se, por um lado, as grandes corporações dispõem de um 

capital maior para investir em estratégias eficientes que assegurem sua permanência na 

sociedade de rede, por outro lado, a mudança que tem refletido e impactado diretamente 

também a comunicação resulta do surgimento de um público auto-organizado e participativo: 

“o consumidor tornara-se um usuário cada vez mais exigente, capaz de interagir e comunicar-

se através da internet usando os mais diferentes tipos de dispositivos de comunicação” 

(ANTOUN, 2004, p. 11). Observamos, então, a transição do modelo de comunicação de 

massa, que predominou no século XX, para um modelo baseado em mídias de funções pós-

massivas.  

Marcado pelas tecnologias eletroeletrônica, como o rádio e a televisão, as funções 

massivas compreendem “um fluxo centralizado de informação, com o controle editorial do 

pólo da emissão” (LEMOS, 2007, p. 124), caracterizam-se pelo envio de uma mensagem 

similar para um grande número de pessoas, de uma forma que limita o espaço de resposta. De 

acordo com Castells (2006, p. 420), ele pode ser considerado um sistema de mão única por ser 

diferente do processo real de comunicação, que depende de uma interação maior entre 

emissor e receptor na interpretação da mensagem. 

No modelo de comunicação baseado em mídias de funções pós-massivas, que 

funcionam a partir de redes telemáticas, compostas por tecnologias das telecomunicações e da 

informática, a produção da informação está, potencialmente, ao alcance de todos, bastando 



21 
 

apenas pertencer à rede para ter acesso. A informação circula de forma mais livre em um 

território virtual de abrangência global, dispensando a mediação por parte das grandes 

empresas, como nos meios massivos (LEMOS, 2007, p. 124). Entretanto, Lemos (2014, p. 28) 

ressalta que se trata mesmo de uma função, não necessariamente de um meio de comunicação: 

 

As mídias de função massiva são,  em sua  maioria,  concessão  do  Estado,  
controlam o fluxo da informação que deve  passar  pelos  mediadores  profissionais, 
instituem e alimentam um público   (audiência,   consumidores, massa)  e  são  
mantidas  por  verbas publicitárias,   grandes   empresas   e   grupos políticos. Estas 
mídias criaram a esfera e a opinião públicas modernas.  São mídias  de  informação.  
As mídias de  função  pós-massiva  surgem com as possibilidades ampliadas de  
circulação  da  informação  com  a globalização  das  redes  telemáticas. O fluxo  é  
descentralizado,  típico  de uma  rede  heterogênea,  sem  centro.  A emissão  é  
aberta,  sem  controle,  mais  conversacional.  São  pequenas,  médias e grandes 
empresas que funcionam sem, no entanto, serem concessão do Estado. Embora as 
funções remetam  para  uma  diferença  entre  mídias  analógicas  e  digitais,  
podemos  encontrar  função  pós-massiva em fanzines e rádios-pirata, e função 
massiva em usos do Facebook ou do Twitter  por  empresas  jornalísticas, por 
exemplo (LEMOS, 2014, p. 28). 

 

Os meios digitais, inclusive, como veremos mais adiante, mantêm certas 

funcionalidades originadas nos meios massivos, como a transmissão ao vivo de vídeos pelas 

redes sociais digitais. Por isso, é preciso tomar o objeto a partir dessa perspectiva da função 

que está em operação. Primo (2016, pp. 23-27) faz uma releitura crítica do risco de 

superficializar associações entre os meios digitais como um meio puramente voltado para 

comunidades e nichos e restringindo aos meios anteriores o reduto da cultura de massa, ao 

questionar se “poderia o YouTube ser compreendido como a antítese da transmissão 

massiva?”, ele toma um dos recursos da plataforma, a transmissão ao vivo, como exemplo 

para discutir o cuidado que se deve ter com a estruturação de discursos formadores das 

utilidades das mídias. Para o autor: 

 
[...] não se pode vincular necessariamente um meio (como a televisão) a um nível 
midiático. Ou seja, massa ou nicho, por exemplo, não podem ser pensadas apenas 
com base na tecnologia em uso, do simples dimensionamento do tamanho da 
audiência, das condições de produção (como o processo industrial de grandes 
emissoras de televisão) e do sistema de circulação (como a transmissão linear). 
Ainda que essas sejam dimensões de análise necessárias, sabe-se que também não se 
pode deixar de avaliar também as condições de recepção (PRIMO, 2016, p. 26).   
 

Isso reforça a leitura de Santaella (2007, p. 199-201) sobre a gradação com que 

ocorrem os novos aspectos introduzidos pelo desenvolvimento tecnológico, embora os 

recursos de interatividade e o acesso aos meios de produção, circulação e exibição dos 
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conteúdos produzidos pelos usuários sejam fatores reestruturantes dos modos de vida na 

contemporaneidade. Por meio do uso de ferramentas da segunda geração da web, a web 2.0 

(blogs, podcasts, wikis, etc.), por exemplo, o autor pode dominar, em tese, todo o processo 

criativo, estabelecendo seus próprios vínculos de contatos e criando suas próprias 

comunidades. Dessa forma, usuários têm meios acessíveis de produzir informação e têm 

acesso a outras fontes, desenvolvendo assim, uma nova relação com ela. 

 
Essa maneira de ordenar constrói redes sociais visíveis e duradouras, contribuindo 
para o seu crescimento e proliferação. Diferentes das instituições e dos grupos, as 
redes sociais fazem circular, através de seus canais, notícias, dicas, interesses no seio 
de uma comunidade que partilha certas atividades e age coletivamente. O canal de 
uma rede social é formado pela interação entre seus membros (...). As redes sociais 
promovem comunidades de atividades de interesse, em vez de grupos de opinião da 
imprensa ou das massas da comunicação da mídia irradiadora (ANTOUN, 2008, p. 
14). 
 

O ciberespaço, portanto, fez emergir não apenas uma dimensão tecnológica, mas uma 

importante “dimensão social” (PRIMO apud ANTOUN, 2008, p. 105), que ofereceu espaços 

de voz de uma maneira muito diferente do modelo comunicacional de massa. Ivana Bentes 

(2006) dialoga neste sentido ao abordar o papel do dispositivo nesse cenário mediado pelas 

novas tecnologias:  
Se os dispositivos são moduladores de tempo e de espaço, também são “tecnologias 
do afeto”, de produção de contato e aquecimento das relações pessoais, sociais, de 
produção do coletivo. O afeto torna-se (Antonio Negri) um valor diferencial no 
capitalismo midiático ou cognitivo. Mercadorias, obras, produtos, imagens, signos, 
pessoas, discursos investidos de afeto têm seu valor multiplicado e, mais do que 
isso, se tornam um valor (BENTES, 2006, p. 104).  
 

Ainda de acordo com a autora, os dispositivos das tecnologias de comunicação e de 

produção de redes e mediação social, em exponencial crescimento, configuram, classificam e 

modificam as formas de relacionamento, trazem novas formas de organização: “(...) são 

dispositivos que colocam os consumidores em contato, criam redes e, mais do que isso, 

organizam os consumidores e os transformam em interatores e performadores” (BENTES, 

2006, p. 104, grifo nosso).  

Muniz Sodré (2001, p. 35, grifo do autor) considera que: 

 
Se todo mundo tivesse um acesso – politicamente organizado, em forma de 
autogestão – aos meios de informação (o que já é tecnicamente possível), isto é, se 
cada um fosse ao mesmo tempo emissor e receptor, estaria assegurada a verdadeira 
socialização da informação e da cultura. [...] E, para isto, nada mais progressista do 
que a cibernetização da distribuição informativa, sob o controle das massas 
organizadas politicamente. 
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É justamente nesse ponto que se configura o diferencial da comunicação com base em 

mídias de função pós-massiva: em uma “desordem” dos polos do esquema tradicional de 

comunicação, simplificado pelo trio emissor-mensagem-receptor. Hoje em dia, a 

comunicação precisa levar em consideração essa variável do usuário como emissor e receptor 

no processo comunicacional e as diferentes instâncias que ele assume, de forma dinâmica, 

analisando as implicações que essas novas atribuições lhe conferem. Observamos uma 

participação mais ativa na busca e na construção da sua informação: o usuário é também 

produtor de informação e de conteúdo, encontra espaço para a publicação do seu produto –

audiovisual, escrito, etc. – assegurado na web. Conforme observa Bentes (2006, p. 105), “as 

tecnologias doméstico-industriais transformam cada um de nós em unidades móveis de 

produção de imagens e informação que alimentam o sistema de comunicação e o circuito de 

arte”. Há, portanto, uma mudança na relação da audiência com a informação, relação esta que 

se torna mais crítica e íntima e que faz urgir a necessidade de reconfiguração de instituições e 

da indústria cultural de massa (LEMOS, 2007, p. 125). Altera-se também a percepção acerca 

dos espaços que se proliferam com diferentes interfaces e funcionalidades: observamos, nas 

Redes Sociais Digitais, um espaço de interesse do usuário, por onde ele começa a fazer parte 

de nichos, comunidades, apropria-se de ferramentas para a produção de seus conteúdos, por 

onde ele encontra com facilidade recursos para experimentar essas formas de se comunicar. 

Paralelamente a essa mudança na relação da audiência com a informação, é importante 

chamar atenção para o fato de que tal mudança ocorre em um cenário também em 

transformação quando o conceito de espaço desvincula-se de uma localização geográfica e 

ganha a dimensão da virtualidade.  O autor introduz também, a partir de seus estudos sobre os 

efeitos das mídias de função pós-massiva na mobilidade urbana, definições que atualizam os 

conceitos de lugar, espaço e local, transformados com as possibilidades de conexão e 

mobilidade dos dispositivos aqui em discussão. Segundo Lemos (2007, p. 128, grifo nosso), o 

lugar: 

 
se configura por atividades sociais que criam pertencimentos (simbólico, 
econômico, afetivo, informacional). O lugar é a fixação enquanto que o espaço é a 
abertura (Tuan, 2003), já que precisa de tempo e experiência para se construir. 
Alain Bourdin mostra que o vínculo social se dá na construção de um território de 
pertença, de um espaço fundador. Todo grupo social é, por princípio, associado a um 
território, fundando o lugar em relação à generalidade do espaço. 
  

O local, por sua vez, é: 
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[...] fundador da relação do mundo com o indivíduo, mas igualmente da relação com 
o outro, da construção comum do sentido que faz o vínculo social. Sua 
irredutibilidade se funda numa diferença radical entre a co-presença e a 
comunicação através dos dispositivos e artefatos (…) (BOURDIN apud LEMOS, 
2007). 

 

Essas definições tornam-se conceitos-chave para a compreensão das relações entre 

linguagem, tecnologia e sociedade, à medida que as formações de nichos, comunidades, as 

formas de pertencimento atravessam essas novas concepções. A geração das tecnologias de 

conexão contínua desobriga o espaço da vinculação geográfica e o reinscreve em uma esfera 

de conexão, a virtual, que se dissemina pela vida cotidiana, constrói práticas próprias de 

relação, insere outras mobilidades, trânsitos, trajetos nos modos de produção e consumo de 

conteúdos, atribuem significações que nos permitem pensar nas camadas que compõem as 

práticas em análise nesse estudo.  

Essas conceituações trabalhadas por Lemos podem ser transpostas e observáveis na 

plataforma YouTube, uma vez que ele configura um lugar de atividades sociais fundadores de 

pertencimentos afetivos ao ter se tornado uma referência de circulação do audiovisual – de 

armazenamento e consumo –, presentes nos hábitos culturais de um grande número de 

usuários; sua arquitetura de interface (o modo como ele é montado para o usuário gerenciador 

do canal e para o usuário seguidor do canal) é constituída a partir de diferentes espaços (o 

player do vídeo, os espaços para comentários, os links indicados para os seguidores, o estúdio 

de criação para que o usuário possa gerenciar seu próprio canal) e quando, pela navegação, 

chegamos a um objeto específico como Não tira o batom vermelho, estamos diante de um 

local, fundador dessa relação com o outro, a partir dessa reinscrição pela conexão pela 

presença de usuários virtualmente situada, mediada por dispositivos. 

  

 

1.1.2. Considerações sobre as Redes Sociais Digitais 

 

Redes sociais digitais são grandes modelos dessas formas de interações em rede e de 

Comunicação Mediada por Computadores (CMC). Facebook, Instagram, Twitter e YouTube 

são algumas dessas redes que atraem e aderem, em ritmo crescente, milhões de usuários, que 

passam a integrar esses sites em suas práticas cotidianas (BOYD; ELLISON, 2007, p. 210). 

Manovich (2008, p. 283) fala, inclusive, em uma passagem da mídia para a mídia social, ao 

analisar a prática da vida cotidiana pela tendência midiática que nela se instaura. Recuero  

(2009, p. 121) explica:  
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Sites de redes sociais foram definidos por boyd & Ellison como aqueles sistemas 
que permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou página 
pessoal; ii) a interação através de comentários e iii) a exposição pública da rede 
social de cada ator. Os sites de redes sociais seriam uma categoria do grupo de 
softwares sociais com aplicação direta para a comunicação mediada por 
computador. Embora esses elementos sejam mais focados na estrutura do sistema 
utilizado pelos autores é, entretanto, na apropriação que reside a principal diferença 
apontada pelas autoras. [...] A grande diferença das redes sociais e outras formas de 
comunicação mediada por computador é o modo como permitem a visibilidade e a 
articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos nos 
espaços offline (RECUERO, 2009, p. 121). 
 

As autoras explicam que as RSDs podem tanto possibilitar a interação entre indivíduos 

que não se conhecem ou permitem formas de contato com pessoas que já pertencem a seus 

ciclos de amizade ou conhecimento (BOYD; ELLISON, 2007, p. 211). Schittine (2004, p. 57) 

desenvolve a hipótese de que a virtualidade possibilitou o desdobramento do tempo privado, 

diminuindo as distâncias de contato com outras pessoas – independente do tipo de vínculo 

estabelecido entre elas: amizade, relações familiares, afetivas ou profissionais, por exemplo. 

Somados às definições acima descritas, a facilidade das formas de interação, o desdobramento 

do tempo para si e a diminuição das distâncias são fatores que cooperam para o interesse e 

aderência do usuários às RSDs. 

Geralmente, a inscrição em alguma rede social requer que o usuário insira algumas 

informações pessoais, que serão organizadas em formas de dados, criando uma breve 

apresentação sobre o usuário (geralmente localizada em um espaço denominado “Sobre” em 

sua página ou canal). Em algumas redes, como o YouTube, o usuário pode inserir, além das 

informações solicitadas pela plataforma, um texto sobre si, inserir fotos de perfil, de capa; os 

endereços de seus perfis e os links para suas páginas em outras redes sociais. Com isso, ele 

define para os demais usuários as informações que ele quer que sejam tomadas como oficiais 

sobre si. O usuário pode ainda decidir o nível de permissão que usuários não pertencentes à 

sua rede podem ter de acesso às informações que ele disponibiliza. 

A partir dessas escolhas, os usuários passam a interagir e transitar entre páginas, 

colocando em circulação de conteúdos produzidos pelos usuários na Internet (MANOVICH, 

2008; SIBILIA, 2016) e reconfigurando as formas de comunicação no espaço virtual. Se, “nas 

décadas de 1960, 1970 e 1980, a circulação midiática era fundamentalmente privilégio de 

quem detinha posse das concessões de rádio e televisão e dos caros meios de produção 

(antenas, estúdio, caros equipamentos de áudio, vídeo e impressão)” (PRIMO, 2016, p. 16), 

“nos anos 2000, assistimos a uma mudança gradual, com a maioria dos usuários da Internet 

acessando bem menos o conteúdo produzido por produtores profissionais e um aumento de 
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acesso a conteúdos produzidos por outros usuários não profissionais” (MANOVICH, 2005, p. 

283). 

Todavia, Manovich (2008, p. 284) chama a atenção para o fato de que essa mudança 

de cenário não torna todo usuário em um produtor, mas em um produtor em potencial. De 

acordo com as estatísticas que ele apresenta, em 2007, apenas entre 0,5% e 1,5% das redes 

sociais contribuem com seu conteúdo. Os demais usuários permanecem como consumidores 

do conteúdo produzido por essa minoria. Ainda assim, as definições de boyd & Ellison (apud 

RECUERO, 2009, p. 11) destacam o aspecto de interação, que torna o consumo do usuário 

uma ação com outros significados dentro do ambiente virtual, observada por Manovich (2008, 

p. 284): “a maioria do conteúdo encontrado na rede – incluindo conteúdos produzidos pelos 

indivíduos – possui alguma audiência. Essas audiências podem ser mínimas, mas não são 

nulas”. Também chamados de “micro-públicos”, “a extensão da rede social do indivíduo 

inclui amigos pessoais, associados profissionais, além de suas redes, e sistemas e plataformas 

que conectam todos eles” (MARSHALL, 2013; BARBOUR, 2014 apud MOORE et al., 2017, 

p. 2)4. 

Uma vez participante da rede social, o usuário tem à sua disposição diferentes recursos 

de interação e espaços para a publicação de seus conteúdos em diferentes linguagens: escrita, 

visual, sonora, audiovisual, pictórica, etc. O conteúdo que ele insere – produzindo ou 

compartilhando – e os vestígios de ações que deixa presentes em suas visitas a outras páginas 

e perfis vão construindo um banco de informações sobre si, compondo sua persona on-line. 

Moore, Kim e Lee (2017) identificam que há cinco importantes dimensões que compõem uma 

identidade on-line: pública; mediatizada; performativa; coletiva; e de valor intencional5: 

a) A dimensão pública seria a primeira dimensão das personas on-line. Ela vem das 

novas políticas de privacidade e uso das RSDs, que têm erradicado a possibilidade de 

anonimato que existia anteriormente na web. Seja pelo uso de dados reais, seja pela criação de 

uma identidade fake, constitui-se um pré-requisito o fornecimento desses dados. 

b) A dimensão mediatizada segue a dimensão pública. Essa não chega a ser um 

fenômeno novo. Indivíduos têm se mediatizado via tecnologias de comunicação desde 

sempre. A montagem contemporânea da persona agora combina múltiplas mídias 

tecnológicas. Um simples selfie, por exemplo, demanda celulares com câmeras, conexão, 

algoritmos, hashtags, etc. 
                                                
4 No original: “...‘micro-publics’, the extend social network of the individual that includes personal friends, 
professional associates, plus their networks, and systems and platform that connect them all”. 
5 No original: Public dimension; mediatised dimension; performative dimension; collective dimension; and 
having intencional value. 
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c) A dimensão performativa é uma extensão das duas anteriores. Para apresentar uma 

pessoa pública e mediatizada, devemos performatizar nossa identidade, nossa profissão, nosso 

gênero, efetivar nossos gostos, interesses e rede de conexões, por meio de atividades como 

comentar os posts, curtidas. 

d) A dimensão coletiva é aquela que trabalha para produzir, procurar e se mover entre 

as conexões, resultando em um coletivo. A participação nessas redes on-line resulta em vários 

públicos significativamente diferentes do público associado à mídia de transmissão tradicional 

ou à associação política. Não é mais a “parte” individual de um coletivo, mas sim o 

“indivíduo” está conectado a múltiplos públicos, entre amigos e seguidores, formando a sua 

audiência (MANOVICH, 2008) ou seus micro-públicos (MARSHALL; BARBOUR et al., 

2014 apud MOORE et al., 2017, p. 6). 

e) A dimensão de valor intencional diz respeito à intenção que prevalece por trás da 

produção de uma persona. Essa dimensão reconhece que a persona é criada para uma 

intenção específica que pode direcionar-se por valores, agenciamento, reputação e prestígio; 

sua intenção pode variar de um direcionamento mais pessoal ou familiar (direcionado a 

facilitar relacionamentos pessoais ou familiares), profissional (mais associado com trabalho) 

ou público (voltados para aqueles que buscam níveis de fama e notoriedade). Moore et al. 

apontam para o fato de como entendemos o valor das personas que produzimos pode 

influenciar no modo de entender a importância de como essa persona se mantém. O prestígio 

é alcançado na articulação dos elementos dessa dimensão (valores, reputação, agenciamento) 

associado às demais dimensões mencionadas, sendo o valor intencional alcançado quando a 

habilidade de se conectar com outros por meio de sua persona on-line é alcançada, o que 

significa que a persona alcançou sua intenção, seja esta atingir um micro-público de 

familiares e conhecidos ou alcançar um grande número de seguidores. 

Observa-se, portanto, que as formas de interação (curtidas, comentários, 

compartilhamento, visualização), a produção ou restringir-se somente ao consumo de 

conteúdo, decisões de níveis de privacidade/publicidade permeiam toda a construção de um 

perfil em uma rede social digital. Operam as dimensões de uma persona on-line, delineando a 

construção de uma representação de si em um espaço desdobrado na virtualidade, criam suas 

redes – redes que fazem circular conteúdos e estabelecem novas formas e níveis de relações, 

utilizando, como elemento central, uma linguagem predominante em cada Rede Social 

Digital. Para o escopo deste trabalho, foi selecionado o YouTube, uma rede que tem como 

centro de suas interações o vídeo. Neste sentido, faz-se necessário entender como o 
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audiovisual, conjunto que abriga o vídeo e sua linguagem, foi se construindo em códigos e os 

efeitos de sentido que cria nesse contexto do cotidiano permeado por práticas midiáticas. 

 

 

1.2 O audiovisual e o audiovisual na web: considerações sobre o meio e a mensagem 

 

A dificuldade de entender como um meio se apresenta na atualidade foi alertada por 

McLuhan (1999 apud MONTANO, 2015, p. 11): “tendemos a ver no meio atual, inclusive na 

época atual, o anterior”. As transformações dos paradigmas comunicacionais reordenam os 

polos do eixo comunicacional, alteram a relação do sujeito com os produtos de comunicação, 

abarcam estéticas e vinculações com discursos de verdade e real, verossimilhança, modificam 

as dinâmicas de produção e consumo. O audiovisual pode ser um meio e um produto de 

comunicação (MARCONDES FILHO, 2009, p. 457), formado por estruturas complexas 

dependentes de tecnologias em todos os processos de produção, distribuição e consumo. O 

alerta de McLuhan faz pensar em como essa cadeia de desenvolvimento vai incorporando e 

ressignificando as linguagens estéticas e códigos da tecnologia anterior. Essa transmissão da 

forma de construção de um regime de expressão até seu amadurecimento como linguagem e 

código reflete um pouco essa dificuldade apontada pelo teórico. Do surgimento do 

audiovisual à sua disseminação pela web, há, como base e como foco de desenvolvimento, o 

aprimoramento das tecnologias e, como consequência, seus efeitos no cotidiano da sociedade 

de seus tempos. 

A televisão, quando surge, na realidade, não vem atender a nenhuma necessidade 

específica da comunicação social. Seu surgimento resulta do investimento da indústria do 

rádio – mais precisamente, das indústrias de radioreceptores e radioemissores (dos setores 

tecnológicos do mercado, vale acentuar) – que se interessaram após a descoberta de um 

“sistema de varredura” capaz de converter imagens em sequências eletrônicas de linhas e 

transmiti-las, uma a uma, em alta velocidade, numa sucessão de quadros que eram 

interpretados pelo olho humano como sequência de movimento. Isso poderia expandir para 

outros dispositivos de automatismo da imagem as propriedades que fundamentam a imagens 

em movimento. Diante da possibilidade, magnatas da indústria do rádio decidiram investir no 

desenvolvimento de uma programação de sons e imagens transmitidas via ondas 

eletromagnéticas – mesmo sistema de transmissão já utilizado pelo rádio, o broadcast 

(MACHADO, 1990; SODRÉ, 2001). Assim como seu antecessor tecnológico, segue um 

caminho de desenvolvimento que prioriza a concentração de capital no desenvolvimento e 
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expansão das tecnologias: “diferentemente de todas as tecnologias de comunicação anteriores, 

o rádio e a televisão eram sistemas prioritariamente inventados para a transmissão e recepção 

como processo abstrato, com pouca ou nenhuma definição de conteúdo” (RAYMOND apud 

MACHADO, 1990, p. 8). 

Não há, portanto, uma preocupação primária na formação de uma linguagem que seja 

genuinamente televisiva. Sua construção baseia-se fundamentalmente nas pré-existentes 

linguagens do rádio e do cinema, adaptando-as de acordo com suas necessidades e suas 

possibilidades. Os investimentos de capital e das tecnologias direcionam-se essencialmente 

para “o aperfeiçoamento das condições de distribuição, enquanto as questões à definição de 

uma linguagem e de uma temática próprias ao meio ficaram relegadas a um segundo plano” 

(MACHADO, 1990, p. 8).  

O modelo comercial de televisão que se tem como referência é fruto de um trabalho 

que se inicia por volta de 1880, com a descoberta desse sistema de varredura e segue até 1939, 

quando o primeiro modelo de televisão com programação regular vai ao ar. Com 

aperfeiçoamento das tecnologias de varredura da imagem, em 1928, desenvolveu-se o 

primeiro receptor capaz de ler imagens coloridas e, no ano seguinte, a primeira transmissão de 

imagens coloridas (MATTOS, 2002, pp. 164-166). Devido às limitações técnicas da época, a 

primeira televisão era produzida ao vivo e estava sujeita a imprevistos, como o improviso ou 

qualquer contágio dos produtos com possíveis acidentes. Sua programação se restringia à 

cobertura de eventos públicos, programas de auditório, apresentações musicais e leitura de 

notícias, seguindo os moldes do rádio (MACHADO, 1990, p. 157). 

Os primeiros esforços de construção da linguagem televisiva tem um elemento de 

transição do rádio centrado na pessoa: a interessante figura do apresentador – homem público 

de rosto amigável e familiar, responsável pelo contato direto com o espectador (SODRÉ, 

2001, p. 60). Ele conduzirá, da mesma forma que os apresentadores de rádio faziam, a 

adaptação dos ouvintes da rádio para os telespectadores apresentando-os o espaço televisivo 

(SODRÉ, 2001). Se no rádio, cabia à voz construir a representação do conteúdo que chegava 

aos lares através das ondas eletromagnéticas, agora, era necessário ela estar em consonância e 

vinculada a uma imagem de uma representação (GOFFMAN, 2014) que fosse aceita dentro 

dos lares.  

Dentro das gerações tecnológicas elencadas por Santaella (2007), o modelo broadcast, 

sistema utilizado pelo rádio e pela televisão (mídias eletroeletrônicas), junto a outros modelos, 

como os utilizados pelo cinema e pela imprensa (mídias eletromecânicas), está inserido nas 

tecnologias de difusão, que tem por características com seu fluxo centralizado de informação, 
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controle editorial do polo emissor, com possibilidades mais limitadas de interação. Todavia, 

diferente do cinema, o broadcasting consagra o espaço familiar como principal local de 

consumo da informação e entretenimento: “O rádio e a televisão jogam, portanto, com um 

conceito de cultura de massa diferente daquele do século anterior, pois pressupõem indivíduos 

isolados em sua privacidade” (MACHADO, 1990, p. 16), com seus dispositivos que 

mesclavam mobília e eletrodoméstico, e tornando-se um meio de integração dos lares com o 

“mundo lá fora”, reestruturando as práticas do século anterior, de integração da vida social no 

ambiente público.  

A situação receptiva das mensagens televisivas acontece no espaço familiar e se apoia 

nesta – enquanto instituição social – como grupo-receptor necessário: “o receptor recebe a 

mensagem televisiva como algo de ‘natural’ no interior da sua casa” (SODRÉ, 2001, p. 59). 

Como novo meio audiovisual à época, a televisão inaugura uma nova experiência de 

espectatorialidade com seu público. A recepção simultânea de imagem e som televisuais 

dentro do ambiente doméstico consagra um novo conceito de espaço com o qual o homem na 

sua condição de espectador passa a se relacionar de forma habitual. “O espaço televisivo”, 

como explica Muniz Sodré, “é radicalmente diferente do que qualquer outro meio de 

expressão” (SODRÉ, 2001, p. 59): 

 
Aqui é o espetáculo que vai ao espectador – em casa. Do ponto de vista físico ou 
topográfico, o espaço da tevê compreende duas cenas: a primeira, o lugar varrido 
pelo feixe eletrônico das câmaras; a segunda, a família. Do ponto de vista topológico 
– isto é das posições formais ou partes no discurso – o espaço televisivo abrange o 
da família, na medida em que o redefine como uma espécie de geratriz semântica 
para suas mensagens (SODRÉ, 2001, p. 60). 

 

Martín-Barbero (2004, p. 55, grifo do autor) observa a “des-ordem cultural” que o 

meio televisivo provoca ao entrar nesse espaço doméstico: “É justamente na cena doméstica 

em que o des-centramento produzido pela televisão evidencia as figuras mais íntimas da des-

ordem cultural. (...) a televisão provoca um curto-circuito nos filtros da autoridade parental, 

transformando os modos de circulação da informação no lar”. A presença do meio no espaço 

doméstico cria uma nova experiência própria com o audiovisual ao tomar a família como 

grupo-receptor, trabalhando com mensagens de forma a atingir um espectro amplo e 

heterogêneo como audiência, adultos e crianças compartilham das mesmas mensagens que 

chegam através do aparelho televisivo e compartilham, também, de um agendamento em 

comum: tudo aquilo que é transmitido pela televisão, sem maiores escolhas e censuras. A 

televisão consagra o espaço da família levando, por meio do espetáculo, a mediação entre o 
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acontecimento real e seu desdobramento na vida das pessoas e o entretenimento; torna-se 

mediadora do espaço público e o privado, ao entrar no espaço doméstico. 

Devido às limitações dos equipamentos, seu enquadramento era feito em um plano 

extremamente invasivo para os padrões audiovisuais conhecidos na época: o close up6 (Figura 

1) – mais utilizado no cinema para definir a carga dramática em virtude da proximidade que 

permite que o espectador observe nuances expressivas (RODRIGUES, 2007, p. 30; SODRÉ, 

2001, p. 66) e um plano que torna visível o corte e quebra o aspecto de ilusão do filme: “se no 

cinema o primeiro plano é o quadro estranho que mutila a continuidade da cena ilusionista, na 

televisão, trata-se do quadro natural, sem o qual nenhuma imagem figurativa se sustenta” 

(MACHADO, 1990, p. 48).  

 

 
Figura 1 –  A televisão era consumida no espaço doméstico, configurando um momento compartilhado pela 

família. Na figura, a imagem de um apresentador, ilustrando os talking heads. Fonte: Google. 
Acesso: 12 fev. 2018. 

 

Ainda de acordo com o autor:  

 
Aqui, o recorte efetuado pelo quadro e a conseqüência da supressão de contexto de 
referência não constituem absolutamente problemas, pois o grosso da programação 
da tevê não tem caráter narrativo e o espectador já sabe de antemão que o espaço de 
onde vem a imagem é o estúdio da emissora e que o tempo se dá é o tempo 
simultâneo. Por isso não há necessidade de cenário para uma talking head7 (...). 
Além disso, a talking head fala diretamente ao espectador, crava-lhe os olhos, 
pressupõe a sua presença, ao contrário da narrativa transparente em que os eventos 

                                                
6 Plano que mostra todo o rosto do apresentador, no caso, do ombro para cima (cf. RODRIGUES, 2007, p. 30) 
7 Talking heads (cabeça falantes) foi a expressão designada pelos americanos para os apresentadores de 
televisão, tipo de imagem que tornou-se prototípica a esse tipo de mídia (cf. MACHADO, 1990, p. 40). 
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parecem acontecer por si sós, como no mundo paralelo ao nosso (MACHADO, 
1990, p. 49).  
 

No que se refere ao conteúdo, a televisão ao vivo não possibilitava assegurar o perfeito 

controle e assepsia da imagem (MACHADO, 1990, p. 157). À medida que os investimentos 

nas tecnologias expandiam-se, junto à aproximação da relação da audiência com a televisão, 

equipamentos para a gravação começavam a ser desenvolvidos, a ponto de encontrar um 

sistema de gravação que atendesse ao ritmo da produção televisiva (ARMES, 1999, p. 95). 

Em 1956, a AMPEX lança no mercado o primeiro gravador de videoteipe e muda 

significativamente a forma de trabalho dos materiais veiculados na televisão. Os recursos de 

gravação de imagens e sons em fitas magnéticas e a introdução do princípio da edição 

eletrônica na produção televisiva facilitavam a manipulação destes elementos, conferindo uma 

maior consistência ao material bruto capturado pela câmera. Era possível tratar som e imagem 

com maior atenção e retirar as imperfeições através dos cortes de uma forma mais rápida e 

barata. Sobre esta transição de tecnologias, Roy Armes (1999, p. 97) explica: 

  
A eficiência do vídeo como meio de gravação multicâmera ou em unidades externas, 
tem paradoxalmente feito com que ele seja relegado a segundo plano. É tão eficiente 
que se torna invisível (não há como distinguir uma transmissão ao vivo de uma 
“gravação ao vivo” transmitida depois). 

  

Houve, então, a expansão das possibilidades de linguagem, aproximando, por um lado, 

o vídeo do cinema, mantendo, entretanto, certas ressalvas impostas pela mídia. As exigências 

de ordem econômica impuseram um outro ritmo de produção diferente do cinema. 

Primeiramente, a linguagem televisual era mais ágil e de extrema concentração. O espaço de 

significação da televisão precisava ter um outro ritmo, que deveria evitar a saturação, 

contribuindo a inteligibilidade da imagem que, para a televisão, significava a simplicidade do 

quadro, familiaridade da apresentação e clareza das imagens mostradas. (SODRÉ, 2001, p. 

71).  

À televisão ficou convencionada como especificidade do meio transmitir os 

espetáculos da vida lá fora: “toda força dramática ou retórica da mensagem [televisiva] se 

concentra no mostrar, no apontar, no ver” (SODRÉ, 2001, p. 72, grifo do autor). Ela 

consegue estar “ao vivo”, próxima ao acontecimento.  

Na década de 1970, começaram a ser lançadas no mercado versões domésticas dos 

videoteipes e das câmeras de vídeo profissionais. Os espectadores poderiam registrar sua 

realidade, gravar seus programas preferidos e reproduzir ambos de acordo com sua vontade, o 
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que “representou uma revolução na comunicação social e uma libertação para o espectador” 

(MARCONDES FILHO, 2009, p. 457). 

A entrada dos japoneses na produção de equipamentos domésticos de vídeos acirrou a 

disputa de mercado, que antes ficava basicamente sob domínio norte-americano. Sua 

estratégia era “entrar no mercado a baixo custo, estabelecer uma reputação de critério e 

confiabilidade, e então tomar conta de uma gama de produtos” (ARMES, 1999, p. 78), a dos 

produtos eletrônicos. Isso tornou os equipamentos de vídeo mais acessíveis e populares. Com 

o contato com esses equipamentos, o espectador se colocava numa posição diferente da sua 

habitual: ele deslocava-se para atrás da câmera e tornava-se produtor de conteúdo audiovisual 

e experimentava ocupar a outra ponta desse paradigma, desconstruindo o processo que ele 

recebia de maneira inerte em sua casa – ainda que não tivesse ciência disso. Observa-se um 

interesse de registro do cotidiano de uma esfera mais privada, daquilo que é elencado como 

valor de memória para a família ou para o indivíduo – seja uma festa de aniversário, uma 

coreografia de uma música da época, uma viagem ou mesmo fragmentos do cotidiano. Com 

isso, a estética do amadorismo passa a circular no espaço doméstico.  

O desenvolvimento da indústria eletrônica durante a Guerra Fria impulsionou o 

aparecimento da informática. Não demorou muito para o computador e a automação atuarem 

nas indústrias, inclusive na televisiva (ARMES, 1999, p. 78). Ainda na década de 1970, os 

recursos da informática foram empregados na automação do trabalho e, em seguida, no 

processamento das imagens. Esta fase marca a importante transição da linguagem analógica 

para a linguagem digital (MACHADO, 1990, p. 158). A manipulabilidade da imagem digital, 

se estende para além do corte e da edição e alcança os elementos internos do quadro. A 

imagem televisiva torna-se mais gráfica e a televisão se desprende da figuratividade e revela 

uma natureza exclusiva ao universo do vídeo: a dos efeitos visuais. Ao contrário do cinema 

em que os efeitos especiais são utilizados para endossar o realismo da imagem, na televisão os 

efeitos não precisam justificar-se na verossimilhança e, em virtude dessa particularidade, 

deixam de ser um recurso e se convertem na própria mensagem (MACHADO, 1990, p. 158). 

Entra em evidência o caráter fragmentário da televisão. A mensagem televisiva entra em uma 

fase de ampla experimentação e rupturas dos regimes figurativos que dominavam, 

estimulados também pelo aparecimento das audiências segmentadas das televisões a cabo. 

Programação, estética e mensagens são trabalhadas para um segmento específico de público.  

 
Trata-se de grupos ou tribos identificáveis tanto por suas preferências midiáticas 
como por suas decisões vitais. A renovação dos públicos é acompanhada pelas 
modificações cognitivas, isto é, pelas formas de interpretação e apropriação das 
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mensagens televisivas e de sua localização em outros contextos de suas vidas 
cotidianas (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 71). 
 

Aqui, encontra-se o ponto de interseção para que o audiovisual incorpore para 

atualizar, por um lado, as estéticas televisivas para um auge da manipulabilidade da imagem – 

alcançando o menor elemento digital possível, o pixel. 

Montaño (2015, p. 11) reflete sobre as particularidades do audiovisual quando está na 

web: “o audiovisual na web não é TV, nem vídeo, nem cinema. Mas, então, ele é o quê?”. Seu 

ponto de partida está na observação de que os vídeos desse ambiente são parte de uma rede: 

 
Os vídeos, quando se trata do audiovisual da web, nunca estão sozinhos. Eles fazem 
parte de uma verdadeira rede junto a outros vídeos, comentários, links dentro e fora 
deles que remetem a outros vídeos, a outros canais. E isso tudo muda nossa maneira 
de ver e de tratar o audiovisual, nos conecta de novas formas com ele e o insere 
numa interface com o usuário que tem nas plataformas de compartilhamento de 
vídeo o principal território de enunciação e experimentação (MONTAÑO, 2015, 
p.71).  

 
 

A autora identifica que são quatro os elementos em constante articulação que 

constroem o audiovisual na web: vídeos, interface, usos e ambientes. É pela inter-relação 

desses quatro elementos que se forma o audiovisual que circula pelas plataformas de 

compartilhamento de vídeo (MONTAÑO) e que usamos aqui como norte para analisar como 

podemos observar as relações eu-outro nas práticas autobiográficas em vídeo. 

O primeiro elemento, o vídeo, tomamos como ponto de partida. Ele é o elemento 

central que desencadeia o início dos trânsitos, fluxos e todas as ações de interatividade que 

estão potencialmente inscritas no posicionado como um usuário-espectador neste momento. 

Todavia, o vídeo da web segue o desenvolvimento das linguagens e estéticas desenvolvidas 

pelas tecnologias da imagem em movimento eletrônicas8. O vídeo, em si, abrange um 

conjunto de fenômenos: 

 

[...] o termo vídeo abrange o conjunto de todos esses fenômenos que se deixam 
estruturar na forma simbólica da imagem eletrônica, ou seja, imagens codificadas 
em linhas sucessivas de retículas luminosas. Neste sentido, abrange também isso que 
convencionalmente chamamos de televisão, ou seja, o modelo broadcasting de 
difusão de imagem eletrônica (MACHADO, 1990, p. 7, grifo do autor). 

                                                
8 Há, entre o cinema e o vídeo uma distinção em relação às tecnologias de mídia. Embora ambos trabalhem com 
a imagem em movimento, o cinema pertence às mídias eletromecânicas, enquanto o vídeo, às eletroeletrônicas 
(cf. Santaella, 2007). A linguagem audiovisual tem também como matriz a linguagem cinematográfica. Com as 
tecnologias digitais, cinema e vídeo tornam-se campos cada vez mais híbridos, não sendo mais possível separá-
los em grupos tão disintos. Todavia, por fins de recorte do objeto, optou-se por abordar somente o vídeo para a 
discussão.   
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Por fenômenos, o autor referia-se à disseminação de mensagens exibidas por meio do 

receptor de televisão. Essas mensagens têm diferentes funções, desde a exibição de uma grade 

tradicional de televisão a funções que a televisão enquanto dispositivo (o receptor televisivo) 

adquiriu ao longo de sua evolução tecnológica, seja para o monitoramento em circuitos 

fechados ou para fins de terminal de saída de sistemas digitais, tais como computadores, 

videogames, videotextos, etc. O conceito apresentado pelo autor aponta duas questões, 

interligadas, fundamentais para a compreensão sobre as transformações culturais que esses 

sistemas simbólicos produzem nas relações humanas. A primeira está na existência de um 

território em que as mensagens audiovisuais predominam – a televisão –, ainda que esse 

território esteja em vertiginosa mudança de seus usos e estruturação, principalmente, 

mercadológica, para adaptar-se às novas tecnologias e desdobramentos sócio, econômicos e 

culturais por elas introduzidos. O segundo refere-se ao termo “televisão”, convencionalmente 

utilizado para denominar não só o aparelho, mas um tipo de conteúdo veiculado através desse 

sistema de transmissão por ondas eletromagnéticas, o broadcasting, característica de parte das 

tecnologias de difusão.  

Ao acentuar o termo “televisão”, Machado localiza-o dentro desse conjunto maior, o 

“vídeo”, que abrange toda e qualquer forma de mensagem produzida para essa exibição em 

dispositivos reprodutores de imagem eletrônica. Apesar de todos os impactos provocados pela 

popularização da televisão, uma das principais representantes do cenário das tecnologias de 

difusão (SANTAELLA, 2007) e da ascensão da cultura de massa no século XX, o 

desenvolvimento e experimentação da linguagem audiovisual e, no caso, das possibilidades 

criativas da linguagem televisiva acontecem fora do circuito televisivo, conforme destaca 

Machado (1990, p. 09), “muitas das possibilidades criativas da televisão só puderam, 

portanto, ser exploradas fora da televisão, num terreno que ainda genuinamente televisual e ao 

qual nós chamamos de modo genérico de vídeo”. O autor observa que a televisão comercial 

ocupou-se de construir uma forma de representação que se tornou uma referência nos regimes 

representativos do audiovisual, liberando a potencialidade criativa para explorar a 

manipulabilidade da imagem eletrônica, de sua fase analógica à digital, experimentando 

outras perspectivas para a centralidade na figuratividade que o audiovisual deu segmento. 

Enquanto isso, em um circuito alternativo, a videoarte, o videoclipe, o videografismo 

conferem ao vídeo um caráter de experimentação, imprimindo formas de tempo, espaço e 

estéticas, expandem  tais “possibilidades criativas”, enfatizando a iconografia do vídeo.  

 
No entanto, nada disso chega a ser propriamente uma novidade no universo das 
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imagens, uma vez que o que faz a imagem eletrônica é simplesmente repetir, só que 
agora em termos de massa e do automatismo técnico, o mesmo processo de 
iconização da representação visual já vivido pela arte moderna a partir do 
impressionismo, do cubismo e da arte abstrata (MACHADO, 1997, p. 209). 

 

De certa forma, o que se tem observado é que as plataformas de compartilhamento de 

vídeo, que são esses “espaços de interface web em que o usuário pode compartilhar vídeos ou 

transmitir vídeos ao vivo” (MONTAÑO, 2015, p. 262) parecem evocar novamente esse 

aspecto de experimentação amplamente explorado fora do modelo comercial de televisão.  

De acordo com autora, as plataformas de compartilhamento de vídeo lidam com um 

usuário em trânsito, estimulam uma série de ações que vão além do ato de assistir a um 

determinado vídeo. Os usuários engajam-se em listas de reprodução criadas pelos 

mecanismos de leitura e interpretação de dados feitas pela própria plataforma a partir dos 

cliques gerados pelo usuário, buscam perfis de outros usuários, navegam por outras contas e 

perfis, acessam links, que, por sua vez, os remeterão a ambientes externos, como outras redes 

sociais e sites,  respondem ao vídeo com comentários, incorporam um vídeo em seu canal 

próprio, produzem um material original. Enfim, produzem uma série de percursos a partir da 

seleção de um único vídeo. 

O audiovisual na web possui um fluxo próprio, diferente do fluxo que circula em 

meios mais tradicionais como a televisão e o cinema. Ele é, portanto, dotado de características 

próprias, é mediado por uma interface e está localizado em um ambiente, as plataformas de 

compartilhamento de vídeo, que deve ser levado em consideração para se pensar a linguagem, 

os fluxos e os hábitos que passam a circular no consumo do audiovisual. Ainda de acordo 

com o que a autora pontua: 

 
As plataformas não são, então, simplesmente espaços neutros que contêm vídeos. 
Nelas, os vídeos obedecem a certa organização e a uma espacialização, uma 
montagem que os enuncia de outro modo. Os elementos que rodeiam o vídeo 
incluem o usuário e, também, uma multiplicidade de direções nas quais esse usuário 
pode se encaminhar audiovisualmente ou encaminhar o vídeo (MONTAÑO, 2015, 
p. 13). 

   

Daqui, desmembramos os outros três elementos do audiovisual da web: por usos, há 

toda a potencialidade de ações e trânsitos do usuário, que se movimenta  a partir das interfaces 

da plataforma. Para além do entendimento desse conjunto de molduras que ordenam e 

produzem uma lógica de navegação para o usuário, a interface traz outro significado ao 

conceito de fluxo do audiovisual televisivo: 
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Se a interface da TV criava (tele)espectadores com um aparelho programado (com 
uma programação) que tinha na vida doméstica seu ambiente principal, as atuais 
plataformas de vídeo on-line são programadas (com programas) ou interfaceadas de 
forma a criar um usuário em trânsito. Assistir a um vídeo na internet em trânsito. 
Damos um “play” em um vídeo hospedado em uma plataforma de compartilhamento 
e necessariamente seguimos percursos como o de ver outros vídeos do mesmo autor, 
acionando uma coleção ou listas de exibição, conhecer seu perfil, saber quantos 
vídeos ele já assistiu no YT, ver outros vídeos relacionados com aquele, participar 
de comunidades, engajar-se em campanhas, produzir vídeos-resposta, gerar bate-
papos audiovisuais ou através de um chat. Nesse ambiente é impossível assistir ao 
vídeo isoladamente, sem que ele transforme automaticamente em um quadro de 
estatísticas e dados numa mesa de intervenções (MONTANO, 2015, p. 71). 
 

A autora defende que “a interface é, então, um conceito-chave para compreender o 

audiovisual na web, na medida em que ela é entendida, como proponho, como fluxo” 

(MONTANO, 2015, p. 73) e isso possibilita entender o modo em que nos habituamos a usar o 

meio.  

Por fim, ambiente refere-se ao “processo relacionado a um meio ou a uma tecnologia, 

que acontece em espaço e tempo determinados; é o acontecimento entre os elementos 

invisíveis e visíveis desse espaço. No modo como é enunciado nas plataformas, o ambiente é 

a própria web e os espaços chamados de canal (ambiente do usuário), a página de exibição [do 

YouTube] (MONTANO, 2015, p. 268). A partir das inter-relações desses elementos, o vídeo 

na web transita, portanto, por diferentes espaços, sistemas de mídias e recursos. O audiovisual 

torna-se aquilo que Montaño (2015a, p.14) muito bem observa: não mais um produto, mas um 

“processo” em constante ressignificação.  

 

 

1.3 O YouTube: um breve histórico analítico 

 

O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos criada em 2005 por três 

ex-funcionários do site PayPal – Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. O domínio 

youtube.com foi ativado em 15 de fevereiro de 2005 (praticamente uma década antes do vídeo 

analisado nesse estudo), embora o lançamento oficial para o público só tenha ocorrido em 

novembro daquele ano. Em maio, uma prévia do site foi oferecida ao público com o intuito de 

prepará-los para a novidade. O primeiro vídeo publicado na plataforma (Figura 2), em abril de 

2005, foi postado por um funcionário da empresa e mostrava o cofundador Jawed Karim em 
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um zoológico. Com apenas 19 segundos de duração, o vídeo foi nomeado Me at the zoo (em 

tradução livre: “Eu no zoológico”)9.  

 

 
Figura 2 – imagem do primeiro vídeo publicado no YouTube, em abril de 2005. No vídeo, Jawed Karim faz um 

registro cotidiano sobre uma visita a um zoológico. Fonte: 
<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/YouTube-faz-10-anos-descubra-qual-foi-o-primeiro-

video-do-site.html>. Acesso em: 12 mai. 2018. 
  

Essa forma de utilização da plataforma retoma os experimentos com os primeiros 

dispositivos de captura de imagens em movimento inventados pelos irmãos Lumière, no fim 

do século XIX, cujo foco estava na funcionalidade do cinematógrafo de registrar as imagens 

do cotidiano conforme ele acontecia (Figura 3). “Os operários que se afastam em Saída dos 

trabalhadores das fábricas Lumière, por exemplo, saem da fábrica e passam pela câmera para 

que o vejamos, como se estivéssemos lá, assistindo a esse momento específico do passado 

acontecer outra vez”  (NICHOLS, 2005, p. 118, grifo do autor).  

 

                                                
9 Fonte: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/YouTube-faz-10-anos-descubra-qual-foi-o-
primeiro-video-do-site.html>. Acesso: 12 mai. 2018. 
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Figura 3 – frame de Saída dos trabalhadores das fábricas Lumière, de 1895, mostram registros em 

imagem em movimento do cotidiano de Paris da época. Fonte: <http://www.filmeb.com.br/noticias/nacional-
exibicao/filmes-dos-lumiere-ganham-exibicao-no-rio>. Acesso: 12 mai. 2018. 

 
 

Pode-se traçar um paralelo direcionando o foco da funcionalidade do dispositivo 

câmera para as operacionalidades de publicação do vídeo para acesso ao público. O vídeo 

teste traz um registro com uma estética próxima aos vídeos caseiros, sem estruturas de roteiro 

ou de composição da imagem. Seu objetivo está no registro daquele momento, de uma 

memória julgada por quem a produziu como válida para registro e preservação, ainda que para 

o teste de uma tecnologia específica – o dispositivo de captura, ou a estrutura de publicação e 

compartilhamento. A proposta do site teve uma adesão rápida, conquistando milhões de 

usuários. No ano seguinte, em 2006, o YouTube é comprado pelo Google e recebe da revista 

Time o título de “invenção do ano” (SIBILIA, 2016, p. 19). 

Montaño (2015, p. 263) traz uma conceituação da plataforma que sintetiza com 

precisão o seu principal objetivo e destaca, em sua colocação, pontos interessantes a serem 

observados e que serão explorados mais à frente nas análises sobre o objeto de estudo. De 

acordo com ela, o YouTube é:  

 
[a] principal plataforma de compartilhamento de vídeos, criada em 2005. Ele se 
enuncia como uma memória universal do vídeo, onde os vídeos são colocados em 
maior número de trânsitos e conectividades. Enuncia o audiovisual como espaço 
mediador de todas as relações sociais e que conecta usuários e imagens. 
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 Em pesquisa no site alexa.com, do grupo Amazon, o YouTube estava posicionado 

como o segundo site mais popular do mundo, perdendo somente para o Google10. No Brasil, 

esse número cai para a terceira posição, sendo o primeiro e segundo lugar também do Google, 

porém Brasil e goolge.com, respectivamente. Dados coletados do site socialblade.com, em 

maio de 2018, indicam um número total de 23.198.915 usuários e, em 2016 o  

thinkwithgoogle.com11 fez uma pesquisa denominada VideoViewers12 (“visualizadores de 

vídeo”, em tradução livre), cujo objetivo foi analisar o comportamento dos brasileiros na hora 

de assistir a vídeos. Os resultados indicam que o YouTube é o lugar mais acessado pelos 

brasileiros para assistir a vídeos on-line e que o acesso se dá por diferentes aparelhos: 

notebooks, via aplicativo de Smart TV ou celulares, sendo estes os mais acessados: 

 
nos últimos dois anos, o tempo que as pessoas passam vendo vídeos on-line 
simplesmente dobrou e os celulares são responsáveis por mais da metade do 
watchtime. Eles também são considerados os aparelhos preferidos para isso por 55% 
da população em geral e 89% dos jovens (THINKWITHGOOLE.COM, 2017). 
 
 

Outro dado interessante apontado pela mesma pesquisa indica como a plataforma 

consolida-se como referência de associação entre “vídeo on-line” ao YouTube, resposta dada 

por 88% dos entrevistados. Todos os dados aqui apresentados revelam o lugar como 

importante mediador das relações midiáticas e, como veremos mais à frente, das relações 

sociais entre os usuários das plataformas.  

 
Relações que desafiam os padrões midiáticos tradicionais, pois o site é, ao mesmo 
tempo, lugar por excelência de uma das novas práticas comunicacionais – a 
produção de vídeos caseiros compartilhados pela Internet – e um registro da 
diferente relação que os indivíduos estabelecem com a mídia e seus produtos. Ele 
agrega várias funções: é um banco de dados dos produtos midiáticos; uma espécie 
de memória desses e até um espaço para algum debate sobre esses produtos. [...] Ao 
mesmo tempo, ele permite aos usuários uma posição interditada (ou muito restrita) 
nos meios de comunicação massivos, eles podem ser tanto produtores de conteúdo 
quanto receptores.  
A interação entre usuários é essencialmente o que constitui o YouTube, ele estrutura-
se como um grande ponto de encontro entre indivíduos do mundo inteiro, e são os 
milhares de anônimos que produzem o conteúdo e participam dos debates (COSTA, 
2009b, p. 86, grifo do autor). 
 

                                                
10 Fonte: https://www.alexa.com/topsites. Acesso: 01 mai. 2018. 
11 O Google abriga diferentes frentes de trabalho. O site thinkwithgoogle.com é uma das frentes do grupo para 
apontar tendências e pesquisas de mercados com o propósito de auxiliar o público interessado em anunciar ou 
usar os recursos da empresa e, assim, investir nela. 
12 Video Viewers é uma pesquisa anual realizada desde 2014 em parceria com a agência Provokers para entender 
o consumo de conteúdo em vídeos no Brasil (TV e on-line). É um estudo nacional de 1.500 entrevistas, 
representando a população Brasileira A/B/C de 14-55 anos. Fonte: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-
br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-2016-como-o-brasileiro-assistiu-a-videos-esse-ano/>. 
Acesso: 01 mai. 2018. 
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Essas formas de enxergar tanto a plataforma como meio, assim como o meio em que 

está inserida é perceptível nas construções discursivas que o YouTube e as pesquisas 

desenvolvidas pelas frentes de trabalho do Google são interessantes pontos de análise da 

construção desse objetivo maior de a plataforma ser e posicionar-se como essa referência do 

audiovisual na web.  

O YouTube sinaliza, por exemplo, como sua missão “dar a todos uma voz e revelar o 

mundo”. De acordo com a página “Sobre” da própria plataforma, eles afirmam: 

 
Acreditamos que todos têm o direito de expressar opiniões e que o mundo se torna 
melhor quando ouvimos, compartilhamos e nos unimos por meio das nossas 
histórias. Nossos valores se baseiam em direitos e liberdades que definem quem 
somos (YOUTUBE, s.d. Acesso: 12 mai. 2018). 
 
 

Esses direitos e liberdades são destacados em quatro itens específicos que refletem a 

compreensão de que uma nova dimensão social surge em paralelo à dimensão tecnológica que 

reconfigura os modos de comunicação da contemporaneidade. Essa percepção faz-se digna de 

nota por articular também no discurso oficial da plataforma uma dimensão individual e por 

posicionar, nesses valores, a inscrição discursiva da plataforma em um modo de operação 

cultural  convergente para pensar essa nova percepção de “quem somos”. Assim, o YouTube 

destaca: 

a) Liberdade de expressão: “Acreditamos que as pessoas devam ser capazes de se 

expressar livremente, compartilhar opiniões, promover o diálogo aberto, e que a liberdade 

criativa propicia o surgimento de novas vozes, formatos e possibilidades”; 

b) Direito à informação: “Acreditamos que todos devam ter acesso livre e fácil às 

informações e que o vídeo tem grande influência na educação, na construção do entendimento 

e na transmissão de informações sobre acontecimentos no mundo, sejam eles grandes ou 

pequenos”; 

c) Direito à liberdade: “Acreditamos que todos devam ter a oportunidade de ser 

descobertos, montar um negócio e alcançar o sucesso de acordo com o próprio ponto de vista 

e que as pessoas comuns, não os influenciadores, decidem o que está em alta”; 

d) Liberdade de pertencer: “Acreditamos que todos devam ser capazes de encontrar 

comunidades de suporte, eliminar obstáculos, ultrapassar as fronteiras e reunir-se em torno de 

interesses e paixões compartilhadas”. 

 Todas essas premissas são sintetizadas e posicionadas no slogan que acompanha a 

marca da plataforma: Broadcast Yourself (Figura 4), frase que, de certa forma, subverte uma 
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lógica de mercado, rompe com a hegemonia das modalidades de comunicação que vigoraram 

no século XX, determinantes para caracterizar as práticas comunicacionais da indústria 

cultural, entregando ao usuário recursos e ferramentas para que ele mesmo tenha condições de 

transmitir seus conteúdos.  

 

 

 
Figura 4 – marca do YouTube com slogan "Broadcast Yourself". Fonte: 

<http://logos.wikia.com/wiki/File:YouTube_Broadcast_Yourself.svg>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
 

 

O que configurava até então como um sistema de transmissão dependentes de 

investimentos em estruturas operacionais e de produção de conteúdo restrito a grandes 

empresas de comunicação torna-se acessível e com um potencial de apropriação, utilização, 

experimentação de acordo com o interesse do usuário, com seus nichos e comunidades, para 

produção de conteúdos e construir aquilo que será hospedado naquele ambiente. 

 

1.3.1. Uma plataforma de múltiplas experiências 

 

 Para empreender o objetivo de ser essa plataforma que comporta todo e qualquer tipo 

de vídeo, ao longo de seu desenvolvimento, o YouTube incorporou uma série de recursos e 

organizou-os em estruturas apresentadas ao usuário como “experiências”. A diversidade dessa 

categorização demonstra um esforço de entendimento da experiência do usuário com a 

plataforma, de pesquisa sobre principais tendências e construir formas de tornar o acesso a 

elas mais fácil e direto para o público. É possível inferir uma provável leitura dessa premissa 

que vincula à plataforma não só ao armazenamento e às interações com o vídeo (numa leitura 

mais generalizada que associaria a plataforma ao objetivo de ser uma grande memória do 

audiovisual), mas também a ser esse espaço de experimentação e expansão da linguagem e do 
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conceito do audiovisual em si. A primeira experiência apresentada ao usuário é o YouTube13, 

ambiente onde é possível descobrir novos canais, assistir, compartilhar vídeos e onde o 

usuário tem ferramentas “para conectar-se com seus criadores de conteúdos favoritos”. No 

YouTube Red, o usuário pode assinar para ter o acesso aos vídeos da plataforma sem a 

interrupção de anúncios – uma das formas de monetização da plataforma.  

O YouTube TV funciona de modo similar a uma TV por assinatura sem a necessidade 

de aparelhos específicos para o acesso. O serviço é pago e o assinante pode assistir e gravar 

transmissões ao vivo de canais televisivos, oferecendo a possibilidade de montar diferentes 

perfis para até seis usuários e receber notificações de quando um determinado programa vai 

ao ar. A funcionalidade é compatível com diferentes dispositivos, seguindo a linha de 

mercado dos videos on-demand (VOD) e serviços de audiovisual por streaming, como a 

Netflix. Essa forma de acesso ao vídeo insere o YouTube em um contexto muito maior de 

mercado, analisado por Castellano (2015, p. 2) como um dos fatores de interferência nos 

modos de consumo e percepção do audiovisual:  

 
tanto através de vias oficiais (serviço pago de streaming ou compra de episódios on-
line), ou extra-oficiais, através do download ilegal pela Internet, permitiu que os 
programas fossem assistidos de formas muito variadas, que não respeitam apenas a 
temporalidade imposta pela cadência de programação das emissoras de TV.  
 

Para ilustrar o exemplo, a autora coloca as “maratonas”, ou seja, assistir a vários 

episódios de uma mesma série ou programa em um mesmo dia, em sequência, de um 

determinado seriado ou programa. Essas novas formas de disponibilização de conteúdo 

alteram, novamente, a percepção de temporalidade da televisão. 

As próximas três experiências convergem para a leitura das principais frentes de 

interesse dos públicos: os segmentos de games, programação infantil e música. No YouTube 

Gaming, o usuário pode conhecer jogos, gamers14, ter acesso a tutoriais, acompanhar outros 

usuários jogando em tempo real, adicionar jogos ao seu canal, fazer uma transmissão sua, em 

tempo real, jogando, assim como ter rápido acesso aos canais que mais se destacam na 

categoria. O YouTube Music reúne o conteúdo voltado para a música e é um aplicativo para 

assistir a videoclipes e ouvir música, caso o usuário deseje que a música fique em segundo 

plano para poder utilizar outros aplicativos do seu tablet ou celular (opção disponível para 

                                                
13 O site oferece outras experiências para o usuário, todavia, nem todas estão disponíveis para o Brasil ou 
referem-se às questões aqui trabalhadas. Por este motivo, são apresentadas as analisadas como principais. Todas 
as informações aqui apresentadas como essas experiências foram retiradas da página 
https://www.YouTube.com/intl/pt-BR/yt/about/experiences/ . Acesso: 12 mai. 2018. 
14 Nome dado aos usuários que se dedicam ao universo dos jogos. 
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assinantes do YouTube Red). O último deste segmento é o YouTube Kids, aplicativo que 

disponibiliza a programação voltada para o público infantil, de conteúdo educativo e 

entretenimento, diminuindo os riscos de as crianças navegarem pela plataforma e encontrar 

conteúdos inapropriados para sua idade.  

Por fim, destaca-se aqui também o YouTube VR, plataforma de realidade virtual que 

concentra vídeos produzidos com tecnologias de realidade virtual, como vídeos em 360º ou 

180º, promovendo experiências imersivas de narrativas ao usuário15.  

 

 

1.3.2. O audiovisual na web pelo YouTube: a composição de vídeo, interface, ambientes e 

usos  

 

 Montaño (2015), conforme visto no item 2.2, decompõe em quatro principais 

elementos o que pode ser considerado o audiovisual na web: vídeo, interface, usos e 

ambientes16. O vídeo, tomado como ponto de partida e centro da discussão do estudo aqui 

proposto, já foi analisado no mesmo item de uma maneira mais profunda e abrangente a fim 

de entendê-lo como um sistema reativo ao contexto em que está inserido. Em seguimento aos 

conceitos necessários à compreensão das práticas autobiográficas em vídeo como constitutiva 

das práticas culturais contemporâneas, serão apresentados os principais conceitos em torno 

desses elementos, sob a perspectiva de um usuário-espectador. 

Sendo as plataformas de vídeo “espaços de interface web em que o usuário pode 

compartilhar vídeos ou transmitir vídeos ao vivo (MONTAÑO, 2015, p. 262), ele está 

inserido em um ambiente maior – a web – ordenado por diferentes ambientes dentro do 

YouTube. A autora entende “ambiente” como: 

 
o processo relacionado a um meio ou a uma tecnologia, que acontece em 
espaço e tempo determinados; é o acontecimento entre os elementos 
invisíveis e visíveis desse espaço. No modo como é enunciado nas 
plataformas, o ambiente é a própria web e os espaços chamados de canal 
(ambiente do usuário), a página de exibição (YT) [...] enunciados como 
ambientes do vídeo e da transmissão, respectivamente (MONTAÑO, 2015, 
p. 258, grifo nosso). 

                                                
15 As narrativas imersivas constituem um outro grupo de estudos e debates que também colocam em evidência 
novas formas de experiência inauguradas pelas tecnologias na formação de novos modos de subjetividade. Tais 
narrativas referem-se àquelas em que “o espectador experimenta um estado de ilusão capaz de provocar uma 
sensação de realidade, de presença a distância ou de telepresença” (cf. Carvalho, 2006, p. 77-90). 
16 O YouTube possui uma estrutura primeira de página (home) organizada em seções de interesse do usuário 
interpretados a partir de algoritmos próprios da plataforma. Aqui, está sendo apresentado a interface a que é 
conduzido o usuário quando seleciona um determinado vídeo. 
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Assim, ao navegar pela plataforma, o usuário percorre diferentes ambientes – próprios 

do YouTube e “ambientes de domínio do usuário”, os canais, em que ele pode estruturar a 

partir de recursos mediados por “interfaces”, “encontro de sistemas ou mundo diversos, 

principalmente o humano, o do computador e do audiovisual” (MONTAÑO, 2015, p. 261) e 

gerenciar os conteúdos audiovisuais que deseja vincular à sua conta.  

Todas as experiências acima listadas, incluindo a que se faz principal para esse estudo 

– o YouTube, são compostas por uma interface centrada no player, “espaço usado pelas 

plataformas de vídeo para assistir a imagens em movimento, pará-las e retrocedê-las, ou para 

transmitir vídeo ao vivo. De modo geral, ele imita as operações de um videoteipe” 

(MONTAÑO, 2015, p. 262). É o que observamos na Figura 2: um espaço de reprodução de 

vídeo, com comandos como play; pause; controle de volume; opção para pular para o 

próximo vídeo; linha do tempo (timeline) e tempo do vídeo (timecode); e uma série de 

comandos e recursos – constantemente aprimorados e incorporados à plataforma – para 

facilitar a integração com diferentes dispositivos, utilização de legendagem, entre outros.  

 A partir desses ambientes, estruturados em uma interface que tem como ponto central 

o vídeo, o usuário coloca-se em trânsito, segue por diferentes itinerários – traçados por eles ou 

pelos algoritmos de interpretação da plataforma – e apropria-se desses conteúdos, atribuindo-

lhes usos. Seguindo esse viés de identificação das principais estruturas dos canais será 

realizada a análise do objeto de estudo mais adiante. 
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2 PRÁTICAS AUTOBIOGRÁFICAS EM VÍDEO E A PRODUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE NA CULTURA DIGITAL 

 

Antes de iniciar os estudos sobre os desdobramentos que as práticas autobiográficas 

em vídeo como práticas culturais estruturantes da subjetividade na contemporaneidade, faz-se 

relevante pontuar alguns temas que atravessam as discussões aqui pretendidas, uma vez que 

tais assuntos são componentes operantes do cotidiano dos indivíduos inseridos dentro de uma 

cultura que privilegia a imagem e os códigos audiovisuais. Elencamos como temas 

atravessadores os regimes de representação em suas relações com as tecnologias e o estatuto 

do olhar – da modernidade à pós-modernidade –, pelas interferências que provocam nos 

contextos contemporâneos. 

 
 

2.1 Considerações sobre os regimes de representação e as tecnologias: um breve 
histórico 

 

Desde o século XX, a mediação tecnológica estrutura-se, com mais força, como centro 

das produções comunicacionais, adaptando-se às ordenações sociais e culturais ao mesmo 

tempo que as reconfiguram. Há uma questão, portanto, sobre a influência dos meios de 

comunicação, como destaca Schollhammer (2007, p. 11), que diz respeito também à relação 

das “mudanças na percepção subjetiva do tempo e espaço”. De acordo com Machado (1990, 

p. 117), “as mídias modernas de comunicação visual têm sido dominadas por um modelo de 

representação que data do Renascimento italiano”. A pintura explora técnicas especulares, 

como a perspectiva geométrica monocular para sugerir a tridimensionalidade dos objetos e, ao 

longo do desenvolvimento dos dispositivos da imagem, as tecnologias passam a investir e 

reproduzir fielmente a natureza captada pela visão.  

 
Nessa época, o homem começa a lançar mão das máquinas, mais exatamente da 
camara obscura (...). O aperfeiçoamento da camara obscura, associado à invenção 
das objetivas (cuja função é produzir automaticamente a perspectiva monocular) e à 
descoberta do suportes de fixação da imagem (as películas), tudo isso favoreceu o 
surgimento de tudo aquilo que hoje é a base de toda imagem tecnicamente produzida 
e que a nós denominamos câmera, em homenagem à sua ancestral renascentista. As 
câmeras fotográficas e cinematográficas (e, em menor grau, também as de vídeo não 
fazem senão automatizar e perpetuar esse modelo pictórico que, aos nossos olhos, 
viciados por séculos de império da figura, aparece simplesmente como uma técnica 
de duplicação do mundo visível pela máquina (MACHADO, 1990, pp. 157-159, 
grifo do autor). 
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Ao pensar em uma linha do tempo que se constitui com o desenvolvimento da 

fotografia, do cinema, da televisão e a proliferação dos códigos audiovisuais na internet, 

percebe-se que cada uma delas vincula-se discursivamente (no sentido de formação de uma 

opinião e ideologia de legitimação e necessidade do meio) em algum determinado aspecto de 

aprimoramento do automatismo com que produz sua representação do mundo, do cotidiano, 

da vida – discursos que se tornam mais enfáticos principalmente no contexto de seu 

surgimento – e toma para si uma retórica de verossimilhança com o mundo que fortalece sua 

impressão de real sobre nós e reforça sua relevância como meio. A fotografia cria as primeiras 

máquinas de automatizar aquilo que os olhos veem, constroem, literalmente “retratos do 

mundo”; o cinema atrela a si as impressões de movimento e de realidade que fazem com que 

os espectadores saiam correndo de um café fugindo da imagem de um trem chegando à 

estação, conforme relata Bernadet (1985, p. 5) a respeito da primeira exibição pública dos 

registros feitos pelo cinematógrapho dos irmãos Lumière: 

 
O público levou um susto, de tão real que a locomotiva parecia.Todas essas 
pessoas já tinham com certeza viajado ou visto um trem, a novidade não 
consistia em ver um trem em movimento. Esses espectadores todos também 
sabiam que não havia nenhum trem verdadeiro na tela, logo não havia por 
que assustar-se. A imagem na tela era em preto-e-branco e não fazia ruídos; 
portanto, não podia haver dúvida, não se tratava de um trem de verdade. Só 
podia ser uma ilusão. É aí que residia a novidade: na ilusão. Ver o trem na 
tela como se fosse verdadeiro. Parece tão verdadeiro - embora a gente saiba 
que é de mentira - que dá para fazer de conta, enquanto dura o filme, que é 
de verdade. 
 

 
 Os efeitos dessas tecnologias sobre os espectadores, como o acima relatado, ressaltam 

como, cotidianamente e ao longo do tempo, os meios provocam aproximações entre as 

concepções sobre “real” e “verdadeiro”, ao acionar mais do que dimensões de tempo, espaço 

e profundidade. Em torno delas, são estabelecidos também modos de nos reportar, de 

interagir, de consumir o que tais tecnologias produzem. Elas imbricam dimensões sociais, 

culturais e históricas, evocam regimes de visibilidade e de enunciação dos modos de ser e 

estar dos sujeitos – as subjetividades – reforçando discursos ideológicos ou desestabilizando-

os.  
 
Numa visão superficial, uma câmera de vídeo deveria produzir uma imagem 
figurativa idêntica, no essencial, àquela gerada por sua antecessora: a câmera 
cinematográfica. Por conseqüência, o funcionamento básico do código 
televisual deveria corresponder, pelo menos em sua generalidade, ao 
funcionamento do código do cinema. De fato, a câmera de vídeo utiliza na 
codificação da imagem o mesmo princípio da câmera obscura e objetivas 
semelhantes àquelas construídas para os aparelhos fotográficos e 
cinematográficos, razão pela qual deveria reproduzir a mesma paisagem 
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topográfica da perspectiva renascentista, com suas respectivas determinações 
culturais e ideológicas (MACHADO, 1990, p. 40). 
 
 

Na continuação dessa cadência de “efeitos de real” (BARTHES, 1971), a televisão (da 

primeira fase, principalmente), devido às suas limitações tecnológicas, estava sujeita ao 

imprevisto, pois não havia recursos de gravação. Sua força retórica de aproximação do real 

ficou associada, dentre outras questões, havia uma certa “transparência” que a falta de 

controle e assepsia do conteúdo (MACHADO, 1990, p.157) impregnava no meio, agregando 

à televisão o valor do “ao vivo”. Essas impressões vão se estendendo até às transformações 

estruturais que a internet provoca em diversos segmentos sociais e, hoje, mais do que “ao 

vivo”, dispomos de capacidade de nos comunicar “em tempo real”.   

Seguindo o fluxo de outros aspectos aqui discutidos, quando a representação do real e 

seus desdobramentos passam por especificidades no ciberespaço, Recuero (2014, p. 58, grifo 

nosso) introduz um conceito que se afasta dessas significações vinculadas a uma 

audiovisualidade ou imagicidade em relação ao tempo e espaço e sinaliza a representação da 

presença como característica do que a autora trabalha como Comunicação Mediada por 

Computador (CMC). Para ela, “outro elemento característico da mediação do computador  é a 

construção de representações dos interagentes”. No ciberespaço, a “presença” precisa ser 

construída por meio de ações (atos) performáticos, como a construção de “representações do 

eu”, feita por meio de perfis em sites de Rede Social, em um chat ou outros tipos de 

ferramenta: “Ele delimita o indivíduo naquela ferramenta”, explica Recuero (2014, p. 59). 

Essa representação da presença também compreende que a conversação (uma das formas de 

interação nas RSDs) nem sempre ocorre em um mesmo tempo de presença dos interagentes, 

ao que a autora coloca como “assincronicidade”: 

     
[...] um conjunto de trocas conversacionais pode acontecer em um período de 
tempo alargado e sem a copresença física dos envolvidos. Essa “presença” 
pode ser compreendida como virtual, uma vez que, (...), os interagentes são 
representados e essas representações também tendem a permanecer no 
espaço virtual mesmo quando estes não estão on-line (RECUERO, 2014, p. 
53). 

 

Para além dessas questões, Fernanda Bruno (2004, p. 111) discute o nexo que existe 

entre subjetividade, visibilidade e tecnologias – domínios que se encontram na modernidade e 

que se deslocam na atualidade. A trajetória analisada pela pesquisadora demonstra como o 

estatuto do olhar transita do “olhar para o outro” para o “olhar para si”, para um olhar para o 
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“outro ressignificado”, portanto, em virtude das transformações da relação do indivíduo com 

as tecnologias comunicacionais: 

 
A relação entre subjetividade e visibilidade ganha novos contornos com as 
tecnologias comunicacionais contemporâneas. Tais tecnologias participam 
de uma transformação no  modo  como  os  indivíduos  constituem a si 
mesmos e modulam sua identidade a partir da relação com o outro, mais 
especificamente com o ‘olhar’ do outro (BRUNO, 2004, p. 110). 

 

 

  O foco na visibilidade sobre o outro e, sobretudo, sobre o indivíduo comum não é uma 

novidade ensejada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação da 

contemporaneidade. “Estes novos dispositivos dão continuidade a uma tendência  inaugurada  

na modernidade: a incidência do foco de visibilidade sobre o  indivíduo comum, aspecto 

decisivo  na produção de subjetividades e identidades”, porém colocam em crise os limites 

traçados na modernidade entre o público e o privado e transformam o sentido da intimidade e 

da interioridade (BRUNO, 2004, p. 110), material de que se nutre o objeto em análise – as 

práticas autobiográficas em vídeo. 

 São interligadas, portanto, relações entre meios, tecnologias, regimes de representação 

que se derivam do espalhamento dessas formas de lidar com as tecnologias e os papéis que as 

mesmas ocupam na vida cotidiana estabelecendo-se como práticas culturais, conforme 

também observa Sibilia (2016, p.25):  

 
[...] não são os aparelhos que causam mudança nos modos de ser, como se 
costuma afirmar com excessiva irreflexão; mas, ao contrário, parece evidente 
que os artefatos técnicos são resultados de processos históricos bem 
complexos, que envolvem uma infinidade de fatores socioculturais, políticos 
e econômicos. Nesse sentido, as tecnologias são inventadas para 
desempenhar funções que a sociedade de algum modo solicita e para as quais 
carece das ferramentas adequadas. [...] A causalidade, portanto é assim 
revertida: em lugar de serem compreendidos como a sua causa, os 
dispositivos tecnológicos são frutos de certas mudanças históricas. Uma vez 
criados e adotados pela população, porém, acabam reforçando essas 
transformações para suscitar outros efeitos no mundo. 

 

É por elas que são delineados os paradigmas de comunicação, os polos de emissão-

recepção e as posições que serão assumidas naquilo que se quer comunicar: autor-leitor, 

espectador, usuário, interagente. É pela disseminação de um ato como uma prática cultural 

que presentifica nas relações nossos modos de apropriação desses papéis e nosso 

comportamento com os meios, as tecnologias e os modos como assumiremos os regimes de 
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representação para nosso cotidiano17. “Lemos (2002) define a apropriação como a essência da 

cibercultura. Para o autor, a apropriação é o produto da tecnologia do homem, tendo duas 

dimensões, uma simbólica e uma técnica” (RECUERO, 2014, p. 35). As relações com as 

narrativas autorreferentes que serão aqui debatidas concatenam-se com ideias que acionam 

impressões de realidade mediada pela presença de dispositivos e tecnologias de comunicação 

que, ao longo do tempo, atualizam nossa relação com seus códigos, linguagens, 

procedimentos representativos e como o modo como direcionamos o foco para tais questões.   

 

 

2.2 Narrativas de si em tempos de Cultura Digital 
 

Seguindo a premissa de que  as práticas culturais são fenômenos reagentes ao contexto 

em que estão inseridas, as novas formas dos gêneros autorreferentes e as implicações que as 

escritas de si trazem quando inseridas na web têm sido objeto de estudo de muitos autores 

(COSTA, 2009; SCHITTINE, 2004; SIBILIA, 2016; RECUERO, 2014). “Escrever, narrar 

essa experiência do contemporâneo, também, se faz com essa velocidade e com novos 

recursos” (PIMENTEL, 2011, p. 2). A mediação das tecnologias da informática, as novas 

formas de conexão e interação desestabilizam as concepções entre público e privado; entre 

tempo, espaço e mobilidade; entre o individual e o coletivo, a exibição da intimidade como 

um fenômeno, para citar algumas.  

Diante desse cenário em que “passamos da mídia para a mídia social” (MANOVICH, 

s.d., p. 263, grifo nosso), a conceituação de Montaño (2015, p. 263) sobre o YouTube destaca 

essa nuance de a plataforma enunciar o audiovisual como esse espaço mediador das relações 

sociais, capaz de conectar usuários, entre si e com o vídeo.  

É nesse sentido que se toma o vídeo como ponto de partida para todas as ações de 

interação dos usuários e que faz dele esse espaço mediador. Interpretar as práticas de 

produção e consumo presentes nas redes sociais digitais auxilia a entender como as 

tecnologias digitais de comunicação conformam o que Sibilia (2016) aponta como 

                                                
17 Retomando brevemente as colocações de Machado (1990) e Sodré (2001), embora a televisão, em seu 
surgimento, não tenha a intenção de atender a nenhuma demanda específica, ao lograr sua predominância como 
meio de comunicação até recentemente, ela instaura práticas culturais de produção e consumo próprios, estéticas 
e formas narrativas responsáveis, conforme visto no Capítulo 1, pelo desenvolvimento do vídeo (como esse 
conjunto maior) e do audiovisual que passa a circular na web. Embora essa perspectiva não se encaixe na 
ordenação apresentada por Sibilia, a televisão executa importante papel de mudança histórica das tecnologias de 
comunicação à medida que são adotadas pela população e tornam-se agentes de transformações de efeitos no 
mundo, como também destaca Santaella (2007, ver Capítulo 1).  
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“genealogia das subjetividades” desse contexto, ou seja, nossos modos de ser e estar no 

mundo.  

Apesar da disparidade estatística apresentada por Manovich (ver Capítulo 2) entre 

usuários que se tornam produtores de conteúdo e os que se mantêm na rede como 

consumidores implica, ainda assim, mudanças de comportamentos que alteram a relação dos 

indivíduos com a informação, com as mídias de comunicação. Todo o ambiente construído 

para diferentes tipos de interação abre caminhos para diferentes possibilidades de itinerários 

gerados a partir do vídeo:  

 
[...] o ambiente que hospeda o audiovisual – a sala escura longe de casa, do cinema, 
a sala com a TV no centro do cotidiano, a página de exibição do canal, interface do 
YT (...) – é decisivo para determinar como ele será visualizado, qual o ambiente que 
ele cria e a experiência de mundo que emerge desse uso (MONTAÑO, 2015, p. 72). 

 
 

O percurso primeiro pensado em um vídeo do YouTube está em clicar no botão do 

player e assisti-lo, por inteiro ou simplesmente trecho dele. Diferente da ordenação da sala de 

cinema, em que o filme inicia na hora da sessão, ou da ordenação da televisão, com a 

disposição de conteúdo em fluxo para alimentar 24 horas de grade de programação, a 

interação do usuário começa com a ação do clique.  

A partir daí, o usuário inicia sua relação com o vídeo ocupando a posição de 

espectador e pode seguir por diversos itinerários – dentro e fora da plataforma –, inclusive, 

cessar sua interação com o vídeo no ato de assistir; ou pode manter um vínculo e deixar suas 

impressões sobre o vídeo registradas nas formas de marcá-lo como “gostei” ou “não gostei”; 

adicioná-lo ao seu canal; compartilhá-lo em outras redes sociais; incorporá-lo a um site, blog 

ou qualquer outro ambiente que permita o uso de códigos tipo HTML18; enviar por e-mail; 

denunciar o vídeo, caso considere-o inapropriado; pode deixar comentários sobre o vídeo; 

responder aos comentários de outros usuários, marcando-os como “gostei” e “não gostei” ou 

respondendo em forma de texto. Todas essas interações deixam vestígios da navegação do 

usuário e atualizações à narrativa primeira – o vídeo –, seja pelo número de visualizações ou 

por todo o registro de impressões que se desdobram pelas outras ações. Essas impressões 

podem ficar mais discretamente espalhadas, somando-se aos números de visualizações, 

curtidas e não curtidas, como podem ser mais personalizadas manifestando-se nominalmente 

pela avatar do usuário (o que não descarta o uso de alter egos, contas fakes ou qualquer outro 
                                                
18 HTML é a abreviação de Hyper Text Markup Language. É uma linguagem de marcação que utiliza etiquetas 
(tags) de marcação para descrever páginas da web, que podem ser interpretadas por navegadores. Fonte: 
<https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-html>. Acesso: 08 abr. 2018.  
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recurso que o usuário defina como seu perfil naquela RSD). Qualquer tipo de intervenção no 

vídeo, entretanto, demanda a identificação e registro do usuário por meio do login, uma 

requisição de autenticação que o usuário deve fazer cadastrando um perfil de usuário na 

plataforma19. Todas essas ações compõem parte do que entendemos como “usos” 

(MONTAÑO, 2015). Elas colocam o vídeo em movimento e conferem ao audiovisual na web 

esse caráter de processualidade, junto aos outros elementos de ambientes, interfaces e o 

próprio vídeo em si. 

A produção de conteúdo pelos usuários das RSD é compreendida nesse estudo, 

portanto, como narrativas que utilizam elementos, linguagens e códigos diversos para a 

produção de sentido. Pelos caminhos de consumo e interação, é visível o trânsito dos 

usuários, não apenas nos diferentes espaços da RSD, mas também nas posições que assumem 

como emissores e receptores no processo comunicacional.  

 
Nossa identidade – reafirma Ascott (1997, p. 338) em outro contexto – não é mais 
fixa; não temos posição fixa, nem estado fixo. Somos telenômades (telemadic), 
constantemente em movimento, entre diferentes pontos de vista, diferentes “eus”, 
diferentes modos de ver o mundo e um ao outro (MACHADO, 2007, p. 230). 
 

 

A percepção dessa fluidez de posições acionadas pelos usuários também é apontada 

por Costa (2009a, p. 142): “O interesse contemporâneo por essas pequenas narrativas do 

cotidiano expressa ainda a relação mais mútua e intrincada entre os produtores e os 

consumidores, agora quase impossíveis de serem encaixados nas duras categorias de 

emissores e receptores”. 

Ao longo desses trânsitos, as marcas das experiências dos usuários são incorporadas, 

construindo, nas Redes Sociais Digitais, o que percebemos como redes de afetos. No caso do 

YouTube, o audiovisual (em seu conjunto de elementos que inclui o vídeo) executa essa  

mediação para a construção dessas narrativas e torna visível a presença dos usuários nesse 

processo, questões que serão trabalhadas ao longo deste capítulo.  

Deslocando o foco das tecnologias para sua importância na mediação das relações 

sociais na contemporaneidade, observa-se que: 

 
A visibilidade e a conexão sem pausa constituem dois vetores fundamentais para os 
modos de ser e estar no mundo mais sintonizados com os ritmos, os prazeres e as 
exigências da atualidade, pautando as formas de relacionamento conosco, com os 
outros e com o mundo (SIBILIA, 2016, p. 22). 

                                                
19 No caso do YouTube, essa conta estará vinculada a uma conta dentro da suíte de aplicativos da empresa 
Google.  
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Sobre esses vetores, a autora destaca a influência de forças históricas na conformação 

dos corpos e das subjetividades: “todos esses vetores socioculturais, econômicos e políticos 

exercem uma pressão sobre os sujeitos dos diversos tempos e espaços, estimulando a 

coagulação de certos modos de ser e inibindo todas as demais alternativas” (SIBILIA, 2016, 

p. 26). Visibilidade e conexão, portanto, mais do que recursos possibilitados pelas 

tecnologias, constituem fatores desse contexto atual das mídias sociais e alteram a percepção 

do espaço, do tempo, das formas de relação e do modo como se constituem essas novas 

relações dos indivíduos consigo próprio e com o mundo.  

Essas características podem ser observadas pela mudança no foco de atenção do perfil 

de interesse de conteúdos acessados pelos usuários da internet:  

 
[...] nos anos 2000, assistimos a uma mudança gradual, com a maioria dos usuários 
da Internet acessando bem menos o conteúdo produzido por produtores profissionais 
e um aumento do acesso de conteúdos produzidos por outros usuários não 
profissionais (MANOVICH, p. 263). 
 
 

Abre-se o espaço para o protagonismo do usuário e sua vontade de compartilhar aquilo 

que pensa ou aquilo que sabe com sua rede de seguidores e, assim, engaja-se nas missões e 

valores propostos pela plataforma (ver Capítulo 2), colocando em trânsito também esses 

modos de ser e estar no mundo, na medida em que criam vínculos de identidade com as 

premissas da plataforma.  

 

 

2.3 O protagonismo do usuário como tendência de regimes de expressão autorreferentes 
em vídeo 
 

Na linguagem audiovisual, as práticas autobiográficas encontram-se em um estágio 

ainda muito inicial de desenvolvimento, não havendo uma opinião consolidada que defina o 

que pode ser tomado por gênero ou algo em construção para se tornar um. Em seus estudos, 

Montaño (2015, p. 186) indica a presença de “‘gêneros’ audiovisuais nativos das plataformas 

de compartilhamento, embora todos eles encontrem referências anteriores a outros meios 

audiovisuais”. No YouTube, a autora mapeia o “tutorial” e o “videolog” (também chamado de 

“vlog”) e situa-os – sinalizados como “emergentes” – em uma concepção mais ampla de uma 

das formas de apropriação da técnica que acontecem na plataforma. Essa forma de 

apropriação específica remete à construção da linguagem audiovisual na web, fundamentada 

em matrizes audiovisuais preexistentes, em um processo semelhante ao da televisão, que 
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buscou no cinema e no rádio estruturas para a construção de seus conteúdos, conforme 

estudado no Capítulo 2. 

Para Marcondes (2013, p. 41), “os sinais dos mundos nos provocam, atuam sobre um 

repertório virtual de sons e formas expressivas, e dão origem a maneiras de dizer as coisas, a 

regimes de expressão”. Retomando Montaño (2015, p. 183): “é possível notar que a técnica 

no YT demonstra um estágio transitório. O meio é muito recente e ele próprio, o ‘aparelho de 

produção’ está testando suas possibilidades20”. Essas duas últimas colocações destacam a 

fragilidade de considerar esses produtos em categorizações como gêneros, tomadas nessa 

pesquisa como ensaísticas ainda, embora já sejam perceptíveis alguns regimes de expressão, 

ou seja, modos de dizer as coisas típicos dessas plataformas. É interessante observar que tanto 

o tutorial quanto o videolog reforçam essas características observadas do protagonismo do 

sujeito: esse usuário da plataforma que pode contribuir e compartilhar seu conhecimento com 

outros usuários. Ele pode ser um “profissional” ou “não profissional” em sua área e no 

domínio das técnicas de produção audiovisual. Todavia, pelo consumo desses produtos, ele 

absorve esses regimes de expressão, dá segmento a essas maneiras de dizer as coisas. Esse 

protagonismo pode ser marcado pela presença da imagem do personagem ou pela presença da 

sua voz, cuja função é orientar o usuário-espectador a como seguir o passo a passo ensinado. 

“Tutorial” corresponde aos vídeos cujo objetivo maior está no compartilhamento de 

“como fazer”, em que o usuário ensina o passo a passo de alguma prática de qualquer área 

(culinária, estética, uso de software, até mesmo de recursos da própria plataforma). O 

“videolog” possui a facilidade de produção, pois só demanda alguém na frente da câmera, 

utiliza um enquadramento fixo na persona que fala e usam pouca ou nenhuma edição de 

conteúdo. Geralmente são monólogos com conteúdos opinativos dos vlogueiros – como são 

chamados – sobre questões do cotidiano (MONTAÑO, 2015, pp. 186-188).  

Bruno Costa (2009, p. 92) define um outro tipo de vídeos: as “videografias de si”, 

práticas autobiográficas em vídeo circulantes em plataformas como o YouTube. 

 
As videografias de si constituem-se como pequenas autobiografias em vídeo nas quais 
a enunciação de si é de fortes tons midiáticos. Nelas, são descritas e narradas 
experiências do cotidiano, impressões e análises de si, geralmente ancoradas em 
situações corriqueiras do dia-a-dia. Elas são produtos de indivíduos para os quais o 
registro e a exibição de si em vídeo se torna tanto um modo de representação como 
uma expressão de subjetividade. Nas videografias, essa dupla função se articula com 
um viés confessional para constituir sua especificidade. 

                                                
20 Montaño (2015, p. 183) completa: “O YT quer ser um espaço de todo o processo do audiovisual: desde aquele 
que não sabe nada até aquele altamente especializado”.  
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Ainda de acordo com o autor, em outro contexto, “as videografias de si do YouTube 

são exemplos das novas práticas autobiográficas em que a tentativa de escrever a própria 

história dá origem a um novo modo de narrar a si mesmo” (COSTA, 2009a, p. 141). 

Embora ainda muito dispersas e introdutórias, essas classificações não dão conta de 

expressar todas as tendências de experimentações de narrativas e linguagens da plataforma. 

Por outro lado, convergem para a notoriedade de prevalecer um protagonismo do usuário 

autor como voz principal, uma produção voltada para aquilo de que ele tem domínio (e que 

mais à frente analisaremos como experiência) e na intenção de compartilhar esse conteúdo 

com outros usuários.   

Desses regimes, deslocamos as práticas autobiográficas em vídeo percebendo sua 

inserção em um conjunto maior de práticas culturais inseridas dentro do fenômeno do 

interesse pela exibição e consumo da intimidade. Quando localizadas dentro do ambiente 

virtual, composto por diferentes ferramentas de interação, as particularidades dos processos 

inseridos nesse contexto destacam o fato de que os espectadores desses vídeos são convidados 

de muitas formas a participar, a compartilhar, a se registrar, a ser presente de um modo 

proativo (SIBILIA, 2016, p. 24). Todas essas ações mantêm-se, em algum nível, como 

vestígios presentes nos históricos de navegação do vídeo, conforme visto anteriormente. Os 

indicativos até aqui levantados – sobretudo referentes às questões sobre visibilidade e 

conexão como vetores das novas formas de relacionamento (SIBILIA, 2016); ao aumento de 

conteúdo produzidos por usuários não profissionais (MANOVICH, s.d.); e à intenção, própria 

das narrativas de si na web, de se ter um interlocutor, de ter sua narrativa consumida por outra 

pessoa (SCHITTINE, 2004; COSTA, 2009) – reforçam as estruturas sobre as quais tais 

práticas fundamentam-se como hábitos no cotidiano das redes sociais. Os trânsitos dos 

usuários-espectadores do YouTube (esses que se enquadram dentro grande grupo consumidor 

de conteúdo produzidos por outras pessoas) podem passar a incluir um tempo de consumo de 

um determinado canal, com frequência e regularidade. O youtuber, por sua vez, seria o 

usuário que pertence ao percentual menor, dos produtores de conteúdos. Este – enquadrando-

se ou não no espectro profissional de produção – midiatiza-se, também, na plataforma, ao se 

apropriar de rotinas de produção mais tradicionais, que envolvem a periodicidade de 

veiculação de um novo vídeo, conforme Jout Jout Prazer faz (Figura 4). 
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Figura 5 –  imagem de capa do canal com a informação da periodicidade de publicação dos vídeos: às terças e 
quintas, provavelmente às 10h. Fonte: https://www.YouTube.com/user/joutjoutprazer Acesso: 17 nov. 2017. 

 

Tais estratégias de publicação de conteúdo estabelecem uma conexão direta com os 

hábitos de consumo do audiovisual televisivo, incorpora no usuário-espectador a rotina de 

buscar o vídeo inédito, embora a organização do YouTube em uma estrutura principal de 

conteúdos em arquivos21 (diferente dos conteúdos em fluxos, típico das grades televisivas), 

garanta a autonomia para o visitante de escolher o melhor momento de acesso ao canal. Isso 

gera uma certa familiaridade com os hábitos de consumo da televisão tradicional e vinculam o 

aspecto do ineditismo a esses canais.  

 

2.4 Entre narrativas: o narrador e a experiência como instâncias de apropriação e 
construção da subjetividade 
 

De onde esse usuário não profissional da rede retira material para produzir sua 

narrativa? Há uma tendência para caminhos de autorreferencialidade. A produção de 

conteúdos que trazem como marcas notas sobre si como o relato de experiências são fonte 

para alimentar esse repertório virtual a que Marcondes (2013, p. 41) se refere e originam 

maneiras de dizer as coisas, constroem regimes de expressão, formam direcionamentos de 

interesse de consumo, de produção e de comportamento diante desses produtos.  

                                                
21 Entende-se como principal, uma vez que a plataforma trabalhe com outras formas de veiculação de conteúdo, 
como conteúdos ao vivo. Ainda assim, o YouTube predomina-se como esse grande acervo do audiovisual na 
internet. 



57 
 

 As práticas autobiográficas em vídeo caminham no sentido de outras formas de 

escritas de si, de usos confessionais, de gêneros autorreferentes, renovando manifestações de 

gêneros biográficos consagrados, como o diário, por exemplo. “O eu que fala e se mostra 

incansavelmente nas telas da rede costuma ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e 

personagem” (SIBILIA, 2016, p. 57) 

Se as formas de atuação dos usuários das redes sociais digitais (e da internet, como um 

todo) alteram as compreensões acerca dos papéis estabelecidos dentro do ciclo comunicativo, 

as práticas autobiográficas em vídeo seriam, de certa forma, locais – retomando o conceito de 

André Lemos (2007, p.129) – onde as práticas culturais alteram a percepção dos conceitos de 

produção e consumo, ao atualizar os modos de construção dessas narrativas. Muito além, 

portanto, de uma estética ou regime de expressão a que usuários assistem em suas rotinas 

pessoais, essas práticas ultrapassam a concepção do consumo da vida do outro e instauram 

uma relação entre interagentes que, por sua vez, pode combinar-se em diversos pares de 

articulações: autor-espectador, espectador-espectador, todas elas perpassadas pela condição de 

usuário da rede social digital, no caso, do YouTube.  

Pimentel (2011, p. 02) aponta para o fato de que “como consequência da relação com 

os meios tecnológicos e, principalmente, digitais, mudanças ocorrem na produção de 

subjetividades da mesma forma que surgem novas formas textuais”. Observamos que este 

processo está em outras formas circulantes de linguagem, como o audiovisual.  

O conceito da subjetividade diz respeito aos modos de ser e estar no mundo (SIBILIA, 

2016). Pensando nos fatores que interferem na criação desses modos de ser, considerando que 

somos constituídos como sujeitos históricos, indivíduos singulares, representantes de nossa 

época, e, ao mesmo tempo, partilhamos um universo e traços importantes com outros 

indivíduos – imersos no contexto fluido da pós-modernidade –, a autora observa que:  

 
Se as subjetividades são modos de ser e estar no mundo, longe de toda essência fixa 
e estável que remete ao humano como uma entidade não-histórica de relevos 
metafísicos, seus contornos são elásticos e mudam ao sabor de diversas tradições 
culturais. Portanto, a subjetividade não é algo vagamente imaterial que reside 
“dentro” de cada um. Por um lado, ela só pode existir se for embodied, encarnada 
num corpo, mas também está embedded, embebida numa cultura intersubjetiva 
(SIBILIA, 2016, p. 26). 

 
 
 A subjetividade, portanto, é construída a partir da presença de um eu e um outro 

acionados em interações que variam numa relação intrasubjetiva (consigo próprio) e 

intersubjetiva (entre esse eu e o outro ou outros). A cultura, portanto, tem um papel 

fundamental, criador dessas relações e nos permite pensar as práticas autobiográficas em 
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vídeo como prática cultural, parte de um fenômeno contemporâneo que tem sido estudado – 

focado em diferentes perspectivas por diferentes autores – a partir das implicações que a 

esfera virtual confere à questão exibição da intimidade (SIBILIA, 2016; SCHITTINE, 2004; 

JAGUARIBE, 2007; LEJEUNE, 2008; COSTA, 2009). Interessa nesse trabalho observar os 

desdobramentos que interferem na produção e compreensão que o sujeito-usuário das redes 

sociais faz de seus modos de ser e estar no mundo, da concepção de uma subjetividade, 

portanto, a partir do que extrai dessas narrativas cuja tônica primeira aciona um protagonismo 

do eu originário de uma experiência primeira, que se reconstrói por meio de uma linguagem – 

a audiovisual, no caso – e passa a circular em números que se modificam rapidamente, em 

engajamentos e ações que mantêm seus trânsitos e atualidade, alterando ideias sobre tempo, 

espaço e, principalmente, que concretiza na relação com o outro sujeito-usuário, interagente, a 

experiência que se intenta ali relatar. 

 Para pensar essas questões, portanto, recorremos à identificação de três grandes 

dimensões ou perspectivas que compõem a experiência subjetiva (SIBILIA, 2016, p. 27, grifo 

da autora):  

 
A primeira refere-se ao nível singular, cuja análise focaliza a trajetória de cada 
indivíduo como um sujeito – é tarefa da psicologia, por exemplo, ou até mesmo das 
artes e das diversas explorações espirituais. No extremo oposto desse nível dessa 
análise estaria a dimensão universal da subjetividade, que abrange todas as 
características comuns ao gênero humano, tais como a inscrição corporal de cada 
sujeito e sua organização por meio da linguagem; este tipo de estudo corresponde ao 
saber da biologia ou da linguística. Entre essas duas abordagens extremas existe, 
porém, uma vasta e riquíssima zona intermédia: uma dimensão de análise que 
poderíamos denominar particular ou específica, localizada entre o plano singular e o 
universal da experiência subjetiva, que visa a detectar aqueles elementos comuns a 
alguns sujeitos mas não necessariamente inerentes a todos os seres humanos.  
[A dimensão particular] contempla aqueles elementos da subjetividade que são 
claramente culturais, frutos de certas forças históricas nas quais intervém uma série 
de vetores políticos, econômicos e sociais. Estes impulsionam o surgimento de 
várias formas de ser e estar no mundo, estimulando – com diversos graus de 
insistência – as dessas configurações subjetivas e inibindo outras, pois desse modo 
as engrenagens do presente poderão operar com mais eficácia. Esse ponto de vista é 
o mais adequado neste caso e, por isso, constitui a base deste ensaio, já que permite 
examinar os modos de ser que se desenvolvem junto a uma série de novas práticas 
de expressão e comunicação hoje em auge, a fim de compreender os sentidos desse 
curioso fenômeno ainda em crescimento: a exibição da intimidade. 

  

A dimensão particular permeia a maior parte das análises aqui realizadas, pois é nela 

que observamos com maior clareza as conexões entre as evoluções tecnológicas e os efeitos 

nos modos de produção e consumo da informação, no estatuto do olhar e dos regimes de 

representação e expressão de onde são reproduzidos uma concepção do homem em relação ao 

seu tempo presente. Embora as dimensões não possam ser isoladas (os sujeitos estão sempre 
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em relação à sua condição enquanto humanos e individualizados em seus acionamentos 

psicológicos), é na articulação e compartilhamento dessas ordenações e organizações que se 

combinam em nichos, comunidades, redes, sendo motivados – ou, para melhor produzir o 

sentido que aqui aplicamos, afetados – por relatos confessionais, autorreferentes, 

autobiográficos e respondendo a esses afetos, expandindo os sentidos dessas narrativas para 

uma heterogeneidade e multiplicidade que incorpora a sua experiência pessoal à experiência 

ali exposta no vídeo.  

Quando falamos de narrativas de si e, consequentemente, das práticas autobiográficas 

em vídeo, falamos de uma experiência compartilhada e transmitida por um narrador. Segundo 

Sibilia (2016, p. 56, grifo da autora): 

 
Tais práticas se inscrevem num regime de verdade peculiar e suscitam outro 
horizonte de expectativas (...) dos leitores ou espectadores. Superando, inclusive, 
outra complicação: os abalos sofridos pela confiança numa identidade fixa e estável 
do eu que (se) narra. Por tais motivos a especificidade dos gêneros autobiográficos 
deve ser procurada fora dos textos: no mundo real, nas relações entre autores e o seu 
público. 

 
 

A relação entre leitores e espectadores com um horizonte de expectativas pode ser 

pensado como um resultado de uma progressão do contato dos indivíduos com diferentes 

formas narrativas, algo que podemos retomar como o exemplo da exibição de A chegada do 

trem à estação dos Irmãos Lumière (citado no Capítulo 2), em que o estranhamento torna-se 

um hábito cultural (ir ao cinema), expandem nossos repertórios com as diferentes linguagens, 

tornam-se, em alguns casos, verdadeiras instituições socialmente reconhecidas, como Murray 

Smith (2015, p. 145) observa acontecer com a ficção cinematográfica: “nosso envolvimento 

com a ficção se dá no contexto de uma instituição socialmente reconhecida – a instituição da 

ficção – com regras e papéis bem conhecidos: um ‘modo conhecido de comunicação’”. O 

mesmo pode-se ser observado com os regimes fundamentados na não-ficção, território das 

práticas autobiográficas. Enquanto experiências narrativas, ficção e não-ficção carregam 

pressupostos que geram expectativas distintas no leitor ou espectador durante sua experiência 

de fruição. Eles influenciam nosso comportamento, nossa leitura e desdobramento para a 

interpretação daquele produto enquanto um fragmento com vestígios verificáveis no real ou se 

lidaremos como uma criação da imaginação. Os hibridismos dessas experiências abalam cada 

vez mais os limites entre ficção e não-ficção, assim como experiências cada vez mais 

interativas e imersivas nos próprios ambientes hipermidiáticos, resultado de dispositivos que 

tensionam ainda mais os regimes de representação que agendam nossas impressões sobre o 
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real. Esses posicionamentos acionam questões ainda maiores sobre os limites da ficção e não-

ficção e da própria compreensão de que uma experiência vivida, quando reescrita na 

linguagem configura uma representação, agrega graus de distanciamento da vivência primeira 

e introduz na narrativa elementos da criação mental. Dessa forma, é preciso levar em 

consideração que: 

 
[...] se o eu é uma ficção gramatical, um centro de gravidade da narrativa, um eixo 
móvel e instável onde convergem todos os relatos de si, também é inegável que se 
trata de um tipo muito especial de ficção. Além de se desprender do magma real da 
própria existência, acaba provocando um forte efeito no mundo: nada menos que eu, 
um efeito-sujeito. É uma ficção necessária, portanto já que somos feitos desses 
relatos: eles são matérias que nos constitui enquanto indivíduos com um nome, uma 
trajetória, uma identidade. Nesse sentido, somente a linguagem nos dá consistência e 
relevos próprios, pessoais, singulares, e a substância que resulta desse cruzamento 
de narrativas se (auto)denomina eu (SIBILIA, 2016, p. 57, grifo da autora). 

 

 Não se trata aqui de discutir em que medida essas práticas são, de fato, autobiografias 

puras ou se lidamos com auto-ficção, mas o que podemos considerar como efeitos dos 

fenômenos de tais práticas na subjetividade dos interagentes do YouTube. O relato da vida dá 

materialidade à experiência de si, constitui um exercício de entendimento subjetivo com o 

mundo. A compreensão e organização de um eu deve-se, em um primeiro momento, à 

linguagem –  retomando a observação de Santaella (2007, p. 189) de a linguagem ser o centro, 

ser uma “camada processual, mediadora que revela, vela e desvela para nós o mundo, é o que 

nos constitui”. Inseridos em ambientes complexos como as plataformas de compartilhamento 

de vídeo reforçam ainda a perspectiva de que as novas tecnologias de comunicação 

incrementam nossa capacidade humana para a produção da linguagem (SANTAELLA, 2016, 

p. 195), potencializando esses efeitos sobre os sujeitos. Por isso, ainda em diálogo com a 

autora, as “escritas de si são objeto privilegiado quando se trata de compreender a constituição 

do sujeito na linguagem e a estruturação da própria vida como relato – seja escrito, oral, 

fotográfico, pictórico, audiovisual ou multimídia” (SANTAELLA, 2016, p. 61). 

Sibilia, para analisar quem é esse indivíduo que se exibe sua intimidade, revisita a 

concepção do Pacto Autobiográfico do teórico Philippe Lejeune (2008) e destaca: “O eu que 

fala e se mostra incansavelmente nas telas da rede costuma ser tríplice: é ao mesmo tempo 

autor, narrador e personagem” (SIBILIA, 2016, p. 57). Em linhas gerais, a definição de Pacto 

Autobiográfico de Lejeune (2008) propõe que há uma identidade entre autor, narrador e 

personagem manifestas ao longo da narrativa que permitem ao leitor acreditar nessa 

identidade e na veracidade do material. Há uma proatividade nesse exercício, tanto na criação 

do autor como na atribuição conferida ao leitor de legitimar a validade daquele discurso 
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dentro dessa tríade identitária – proatividade essa que, por hora, destacamos pela aproximação 

com os modos de construção de conteúdos na web.  

A capacidade de organização da experiência em forma de relato é possível por meio 

da condição do narrador, que está imerso em um “córrego discursivo”, conforme observa 

Sibilia (2016, p. 57): 

 
(...) este [o narrador] não se expressa unívoca e linearmente através de suas palavras, 
traduzindo em texto alguma entidade que precederia o relato e que, por tal motivo, 
seria mais real e verdadeira do que a mera história contada. Em vez disso cabe 
admitir que a subjetividade se constitui na vertigem desse córrego discursivo, pois é 
nesse fluxo que o eu de fato se realiza. Usar palavras e imagens constitui uma forma 
de agir: graças a ela podemos criar universos e com elas construímos nossas 
subjetividades, nutrindo o mundo com um rico acervo de significações. A linguagem 
não só ajuda a organizar o tumultuado fluir da própria experiência e dar sentido à 
vida, mas também estabiliza e ordena o tempo, em diálogo constante com a multidão 
de outras vozes que nos modelam, colorem e recheiam. 

 

 Nas relações de diálogo com a multidão de outras vozes que o narrador encontra 

substância para a construção de seu relato. Conforme já anunciava Walter Benjamin na 

década de 1930: “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou 

a relatada pelos outros. E incorpora aquilo que é narrado à experiência dos seus ouvintes” 

(BENJAMIN, 1987, p. 201). O teórico alemão teceu ensaios sobre os impactos das 

tecnologias da reprodutibilidade e da decadência das experiências narrativas de um cenário 

pós-guerra, que serve como referência para outros teóricos como Sibilia (2016) e Santiago 

(1989).  

 Benjamin sinaliza que a arte de narrar já estava em vias de extinção, devido ao 

declínio da capacidade de intercambiar experiências. “A experiência que passa de pessoa para 

pessoa é a fonte a que recorrem os narradores” (BENJAMIN, 1987, p. 198) e a figura do 

narrador pode ser caracterizada em dois grupos: a representada pelo camponês sedentário, que 

possuía em si a sabedoria adquirida pela distância temporal que mantinha do fato narrado; e 

pelo marinheiro comerciante, figura de fora do lugarejo que trazia o conhecimento do além-

mar, sua sabedoria vinha da distância espacial, por sua vez. Para Benjamin, esses dois estilos 

de vida produziam modos respectivos de narrar, entretanto, a conjugação desses estilos, 

representada na figura do “artífice”, concentra esse saber que advém das distâncias temporal e 

espacial, aperfeiçoando a arte da narrativa: 

 
O mestre sedentário e os aprendizes migrantes trabalhavam juntos na mesma 
oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de fixar em sua 
pátria ou no estrangeiro. Se os camponeses e os marujos foram os primeiros 
mestres da arte de narrar, foram os artífices que a aperfeiçoaram. No saber 
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corporativo associava-se o saber das terras distantes, trazidos pelos 
migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário 
(BENJAMIN, 1987, p. 199). 
 

 

  A natureza da verdadeira narrativa teria uma dimensão utilitária – um ensinamento 

moral, uma sugestão prática, um provérbio ou uma norma de vida – sendo o narrador 

benjaminiano – descrito como o “narrador clássico” para Santiago – aquele que sabe “dar 

conselhos”. Diante desse declínio, não estaríamos, de acordo com o autor, em condições de 

dar conselhos nem a nós mesmos, nem aos outros: “Aconselhar é menos responder a uma 

pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. 

(...) O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria” 

(BENJAMIN, 1987, p. 200). Assim, a arte de narrar, para o autor, estaria se esvaindo porque a 

sabedoria estaria em extinção (BENJAMIN, 1987, p. 201). 

 Dois grandes indícios dão suporte para esse panorama: o primeiro está no surgimento 

do romance moderno (vinculado à invenção da imprensa). Há uma distinção entre a tradição 

oral (resultante do compartilhamento dos relatos) e o isolamento em que o romancista se 

insere para produzir sua obra. O romancista não tem como falar de suas preocupações, não 

recebe conselhos, tampouco sabe dá-los; ele fala sobre as perplexidades de seus personagens; 

e o outro indício resulta de uma nova forma de comunicação que surge com a consolidação da 

imprensa – a informação, a quem o teórico responsabiliza deliberadamente a razão do declínio 

decisivo do espírito da narrativa. Benjamin observa uma influência impactante da informação 

nos meios de vida. “Agora ela exerce essa influência. Ela é tão estranha à narrativa como o 

romance, mas é mais ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio romance” 

(BENJAMIN, 1987, p. 202). Ainda de acordo com o autor, “os fatos já nos chegam 

acompanhado de explicações. Em outras palavras: quase nada está a serviço da narrativa, e 

quase tudo está a serviço da informação” (BENJAMIN, 1987, p. 203). 

Em distinção entre a arte de narrar e a informação, ele argumenta que há uma 

efemeridade do tempo da informação em relação à narrativa. Enquanto a informação é perene, 

tem seu valor vinculado à novidade, a narrativa conserva suas forças e não necessita de mais 

informações. Conserva seu valor em sua totalidade.  A narrativa é, dentro de sua ótica, uma 

forma de comunicação artesanal:  

 
Ela não está interessada em transmitir “o puro em si” da coisa narrada como 
uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 
para em seguida retirá-la dele. [...] Assim, seus vestígios estão presentes de 
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muitas maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, 
seja na qualidade de quem as relata (BENJAMIN, 1987, p. 205, grifo nosso). 
 

 

Sibilia e Santiago partem da concepção do narrador benjaminiano (ou narrador 

clássico) para estudar as transformações que – não associadas por esse trabalho ao objeto de 

análise como forma de arte – a ação de narrar sofre com o contexto pós-moderno (para 

Santiago) e com a tendência à exibição da intimidade com a difusão das tecnologias (segundo 

Sibilia). Em convergência, os dois discutem o “valor da autenticidade” dessas novas formas 

narrativas, diminuída em uma proporcionalidade inversa aos avanços das formas de 

reprodução de conteúdo (SIBILIA, 2016, p. 65) e no entendimento, por parte do leitor ou 

espectador de que o “real” e o “autêntico” são construções da linguagem (SANTIAGO, 1989, 

p. 46). 

Sibilia faz uma ressalva de que pode residir ainda algum resquício “aurático” que 

vincule a autenticidade aos gêneros autobiográficos da internet: 

 
os fatos narrados nos gêneros autobiográficos são considerados verídicos e, 
inclusive, verificáveis. Por isso, às vezes, nos escritos éxtimos que circulam 
pela internet ainda parece assomar algum vestígio longínquo da antiga aura. 
Ou, quem sabe, uma vontade sempre frustrada de recuperar essa 
originalidade perdida. Talvez isso aconteça porque esses relatos são 
envolvidos em um halo autoral que remete, por definição, a uma certa 
autenticidade – algo que se hospeda no próprio coração do pacto de leitura 
antes mencionado – e implica uma referência a alguma verdade, um vínculo 
com uma vida real e com um eu que assina, narra e vive ou viveu o que se 
conta (SIBILIA, 2016, p. 66). 

 
 
 Todavia, em conclusões mais explícitas, a autora corrobora a ideia da morte do 

narrador benjaminiano, pelo fato de a exibição da intimidade (e seu transbordamento como 

produtos de interesse e consumo na internet) calcar-se justamente na “informação, eliminação 

de distâncias e forte dependência da veracidade, ou seja, necessidade de uma “ancoragem 

verificável na vida real” (SIBILIA, 2016, p. 71). 

O narrador pós-moderno é descrito por Silvano Santiago (1989) a partir de duas 

hipóteses. Também baseando-se na formulação benjaminiana, Santiago faz uma revisão da 

contribuição de Benjamin e propõe, em uma primeira hipótese,  que “o narrador pós-moderno 

é aquele que quer extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de 

um espectador” (SANTIAGO, 1989, p. 39). O narrador distancia-se, não pelas formas de 

espaço e temporalidade atribuídas ao narrador clássico, mas pelo ponto de vista: “Ele narra a 

ação enquanto espetáculo a que assiste (literalmente ou não) da platéia, da arquibancada ou de 
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uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca”, ele não narra enquanto atuante (SANTIAGO, 

1989, p. 39). A outra hipótese proposta está no fato de que o “narrador pós-moderno sabe que 

o ‘real’ e o ‘autêntico’ são construções de linguagem (SANTIAGO, 1989, p. 40).  

Diferentemente de Sibilia que pensa o narrador a partir dos relatos de vida que se 

proliferam pela internet, Santiago pensa o narrador pós-moderno pelos abalos entre ficção 

como resposta ao declínio da comunicabilidade da experiência, indo ao encontro das teses de 

Benjamin e Sibilia a partir da análise de campo de produção: a literatura. Como contribuição, 

o autor resume os três modelos dos narradores benjaminianos da seguinte forma:  

 
trata-se antes de julgar belo o que foi e ainda o é – no caso, do narrador clássico –, e 
dar conta do que apareceu como problema ontem – o narrador e o romance –, e que 
aparece ainda mais problemático hoje – o narrador pós-moderno (SANTIAGO, 
1989, p. 40). 

 

Santiago vincula o “narrador clássico” com fidelidade ao proposto por Benjamin e 

atualiza os outros dois modelos, principalmente, o narrador pós-moderno, que estaria em 

declínio pela exacerbação da informação, segundo o teórico alemão, para atualizar aquilo que 

o particulariza no contexto da ficção e da comunicação de massa. O autor também reforça a 

outra tese benjaminiana de que os homens estão ficando pobres de experiências comunicáveis. 

Todavia, Santiago (1989, pp. 45-46) aponta duas questões que são importantes para a análise 

de Não tira o batom vermelho, ao trazer para o debate da incomunicabilidade de experiência, 

1) o olhar como experiência  –  “experiência muda do olhar”, silenciada, de quem observa 

sem se dar a perceber (intencionalmente ou não)”; e 2)  “a ação pós-moderna é jovem, 

inexperiente, exclusiva e privada da palavra”. Assim, a incomunicabilidade da experiência 

também está entre gerações diferentes, e isso rompe com a linearidade do processo de 

aprimoramento homem e sociedade. “A história não é mais vislumbrada como tecendo uma 

continuidade entre a vivência do mais experiente e a do menos, visto que o paternalismo é 

excluído como processo conectivo entre gerações. As narrativas de hoje são, por definição, 

quebradas. Sempre a recomeçar”, reforçando a fragmentação que possibilita uma constante 

retomada da narrativa, o espaço para outros relatos. O autor ainda indica como elo de 

intercâmbio de ações, relações de cumplicidade (analisando para esse distanciamento de 

gerações):  

 
As ações do homem não são diferentes em si de uma geração para outra, muda-se o 
modo de encará-las, de olhá-las. O que está em jogo não é o surgimento deste novo 
tipo de ação, inteiramente original, mas a maneira diferente de encarar. Pode-se 
encará-la com a sabedoria da experiência, ou com a sabedoria da ingenuidade. Não 
há, pois, uma sabedoria vencedora, privilegiada, embora haja uma que seja imperiosa. 
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Há um conflito de sabedorias na arena da vida, como há um conflito entre narrador e 
personagem na arena da narrativa (SANTIAGO, 1989, p. 47).  

 

Apesar de as narrativas de si contemporâneas estarem mais próximas da informação 

do que da constituição clássica do narrador benjaminiano, tanto o ensaísta (1987), quanto 

Sibilia (2016) e Santiago (1989) confirmam a presença da experiência do eu-outro na 

construção da narrativa, e seu reflexo na construção da subjetividade por essa rede que se 

forma em seu entorno. Por mais preliminares e frágeis que as redes sociais digitais e as 

práticas contemporâneas das narrativas de si reposicionem o papel desse narrador, indagamos 

se ele não caminha para ocupar novos espaços nessas formas de interação que aparecem nas 

RSDs. Se, para além do que foi exposto, na medida em que as Redes Sociais Digitais 

constroem uma rede de conversação, entendendo que há turnos de conversação entre 

diferentes interagentes e tomando o narrador, também, como aquele que tem a voz – a vez e 

oportunidade da fala no fluxo conversacional –, perguntamos se a fragilidade desse narrador 

não pode ser pensada como uma instância fluida que permite que o interagente se aproprie e 

insira, compartilhe, produza fragmentos de narrativas que são incorporadas a tais práticas? 
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3 METODOLOGIA 

   

 

A metodologia deste trabalho fundamentou-se na compreensão de que a pesquisa aqui 

desenvolvida tem uma abordagem qualitativa, que busca compreender a prática autobiográfica 

em vídeo circulante no YouTube como um fenômeno contemporâneo que atualiza seus modos 

de realização e inserido em novas práticas culturais que contribuem para a construção das 

subjetividades nesse ambiente, refletindo, dessa forma, os modos de ser e estar do sujeito em 

um mundo mediado pelas redes sociais digitais e softwares. As etapas utilizadas 

compreendem a pesquisa bibliográfica, com ênfase em uma leitura mais contemporânea de 

alguns dos desdobramentos já veiculados no circuito acadêmico acerca das variáveis aqui 

analisadas e do estudo de caso do vídeo Não tira o batom vermelho do canal JoutJout Prazer, 

publicado na plataforma em fevereiro de 2015. O objeto selecionado destaca-se por se afastar 

de um possível modelo mais convencional de um dos regimes de expressão que encontrou 

espaços para adaptação e experimentação, não só de publicação, mas de consumo também, na 

plataforma: as práticas autobiográficas em vídeo que se tornam populares e típicas do 

universo do audiovisual da web. Por meio do potencial contido nos mecanismos de 

interatividade das redes sociais digitais, o objeto analisado afastando de classificações 

determinantes de um gênero autorreferente específico, embora suas particularidades as 

enquadrem em uma prática autobiográfica em vídeo, abrindo campo para as discussões a que 

a pesquisa se propõe. 

Tendo em vista a complexidade do objeto inserido em um cenário contemporâneo em 

constante movimento e construção, para sua compreensão científica enquanto fenômeno, a 

pesquisa aqui realizada partiu de certas premissas que observamos presentes nos discursos de 

diferentes pesquisadores que buscam contribuir para a compreensão das transformações 

desses objetos que circulam pelas redes sociais digitais. A primeira premissa está na 

compreensão de que para situar o objeto aqui analisado “como fenômeno sistêmico, sua 

melhor explicação é seu estado atual” (PRIMO, 2007, p. 5). Segundo o autor: 

 
Os recursos e produtos desse tipo de rede são incorporados, gerados, transformados 
e movimentados através de ações intencionais ou não dos participantes. Por outro 
lado, isso não depende estritamente de determinado tipo de laço social ou que haja 
sempre uma interação conversacional contínua entre dois ou mais sujeitos (PRIMO, 
2007, p. 5). 
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Outro norte está fundamentado nas contribuições das Novas Teorias de Comunicação, 

em uma compreensão de a pesquisa comunicacional, em seus aspectos interdisciplinares, ser 

pensada como “a investigação de como um produto cultural nos atinge, de como a coisa 

repercute em nós, do que sofremos com ela, que alterações vivenciamos (MARCONDES 

FILHO, 2013, p. 58). Por essa perspectiva, 

 
O estudioso buscará identificar a ocorrência da comunicação, ou seja, se por 
intervenção de algum agente, coisas mudaram, consciências se transformaram, modos 
de ver o mundo sofreram viradas substantivas. E, para tanto, não pode ter um 
procedimento fixo, rígido, imutável. Ele não pode ter um método, pois este, por 
definição, é um caminho pré-traçado que a pesquisa deve seguir. Se, pelo contrário, 
ele opta por um procedimento em que segue seu objeto, acompanhando-o em seus 
desdobramentos, ele abre caminhos, poros, sulcos, como uma corta a água, sem que 
isso crie rastros (MARCONDES FILHO, p. 58, grifo do autor)22. 
 
 

Aplicou-se, então, além da literatura clássica acerca da Pesquisa Científica, a 

metodologia desenvolvida como tese por Sonia Montaño (2015; 2015a), em que a 

pesquisadora debate e apresenta uma proposta de “apontamentos para a pesquisa do 

audiovisual em plataformas de vídeo”. Assim, além dos procedimentos tradicionais de 

pesquisa, após a escolha do tema e seleção do corpus de análise, a coleta do material, sua 

seleção e organização para a realização do estudo de caso fundamenta-se também no que 

Montaño (2015) aplicou em sua tese e apresenta como “movimentos metodológicos” e 

“procedimentos” direcionados à análise do audiovisual circulante em plataformas de vídeo, 

espaço onde se concentra a presente pesquisa realizada. A escolha do objeto se deu a partir da 

percepção de que as plataformas de compartilhamento de vídeo como o YouTube, ambiente 

selecionado para a análise, concentram as práticas de novas mídias e, consequentemente, 

desenvolvem, em virtude de características socioculturais e das tecnologias presentes no 

ambiente e disponíveis a seus usuários, uma linguagem que lhe é própria, configurando 

regimes de expressão – da mesma forma que os meios audiovisuais de funções massivas 

como a televisão, o vídeo e o próprio cinema fazem e que, posteriormente, são organizados e 

estruturados a partir de categorias e gêneros. Devido ao estágio ainda provisório das técnicas 

(MONTAÑO, 2015, p. 263) em que se fundamentam os vídeos de diferentes produções não 

profissionais circulantes no YouTube, o estudo realizado interpretou e analisou as estruturas 

da plataforma, seguindo os parâmetros que a mesma elenca e utiliza na construção de suas 

interfaces, como as categorias que o YT disponibiliza aos usuários para indexação dos 
                                                
22 Essa perspectiva norteia o método denominado Metáporo, que surge a partir das necessidades identificadas 
como uma nova concepção de Teoria da Comunicação que o autor propõe. Essas informações estão reunidas em 
obras dele, como a bibliografia aqui utilizada (MARCONDES FILHO, 2013). 
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conteúdos, inserindo-os nas categorias mais amplas da plataforma e a própria indexação que a 

youtuber utiliza em seu canal, como parâmetros de personalização, apropriação e organização 

dos diferentes espaços que constituem o canal. Assim, as práticas autobiográficas em vídeo 

são tomadas como um regime de expressão, entendendo que esse estágio provisório abriga o  

potencial para configurar novos gêneros audiovisuais: “Os sinais do mundo nos provocam, 

atuam sobre um repertório virtual de sons e formas expressivas, e dão origem a maneiras de 

dizer as coisas, a regimes de expressão. São esses regimes que irão construir, mais tarde, as 

línguas” (MARCONDES FILHO, 2013, p. 41) 

Os “movimentos metodológicos” seguem as figuras benjaminianas do flâneur, do 

colecionador e do trapeiro e buscam assemelhar-se aos movimentos que os usuários realizam 

nas plataformas, tendo cada um uma função específica para a construção da pesquisa. A 

figura do “flâneur” tem como função ser o movimento que vivencia a experiência do usuário 

da plataforma, com a intenção de, todavia, transformar a experiência em conhecimento sobre 

o meio (MONTAÑO, 2015, p. 22). O “colecionador” introduz uma relação diferente com o 

objeto: 
 
O colecionador, ao despojar de cada objeto individual de toda a função anterior ou 
da condição de mera possessão [associada à relação entre sujeito e objeto de 
consumo], remete o objeto a uma constelação histórica criada por ele próprio, dando 
a ver conexões e correspondências entre as coisas que talvez não existissem sem sua 
intervenção (a do colecionador) (MONTAÑO, 2015, p. 23, grifo nosso). 
 

 

Por fim, a figura do “trapeiro”, também um personagem das grandes cidades, entra 

como agente que se preocupa com aquilo que é deixado de lado e que, aos olhos dos outros, 

pode ser entendido como algo que não tem sentido. Ele seria o “catador das ruínas do sentido” 

(MONTAÑO, 2015, p. 24). Sua função está em não permitir que nada seja perdido ou 

esquecido, existindo nesse “resto”, um elemento conectivo (AGAMBEN, 2008 apud 

MONTAÑO, 2015, p. 25), necessário para compreender os fenômenos contemporâneos 

analisados. 

Os “procedimentos metodológicos”, por sua vez, referem-se à “formação de 

constelações” e a “metodologia das molduras”. Para Montaño (2015, p. 26), é preciso realizar 

uma “dissecação de molduras discretas que são próprias de cada mídia, que é quando se dão a 

ver as montagens, os enquadramentos e os efeitos de sentido”. Para esta pesquisa, essas 

molduras foram recortadas a partir da compreensão da existência desse regime de expressão 

que se difunde na plataforma, que estabelecem parâmetros para uma linguagem própria, 

estética, enquadramentos e efeitos de sentidos, e  a partir da funcionalidade dos diferentes 
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espaços que o ambiente de reprodução do vídeo no YouTube cria, na compreensão das 

diferentes ações que cada espaço promove e como elas são incorporadas ao vídeo. As 

molduras, segundo a autora, são territórios de experiências e significação que nos confins das 

mídias audiovisuais são constituídos de forma sobreposta, tensionando os próprios sentidos ali 

enunciados (MONTAÑO, 2015, p. 262). 

A formação de constelações é uma metáfora aplicada por Montaño (2015, p. 29-30), 

também fundamentada no conceito benjaminiano do colecionador e “dá a ver as relações (e as 

montagens)”. As constelações estão presentes na análise aqui realizada, principalmente, na 

percepção de diferentes funções e utilidades que os comentários dos usuários agregam ao 

vídeo.  “A constelação possibilita estabelecer coleções e desnaturalizar, assim, a ordem que o 

próprio objeto estabelece, dando a ver as opacidades no modo de estabelecer essa ordem” 

(MONTAÑO, 2015, p. 259).  

Segundo a Montaño (2015, p. 14), “o conjunto metodológico é necessário para 

perceber o meio e o ambiente no qual ele emerge e que ele transforma”. A opção por essa 

abordagem levou em consideração duas questões destacadas pela autora: a primeira refere-se 

ao fato de que há uma inter-relação entre quatro diferentes elementos em constante articulação 

que constroem o que temos como resultado o audiovisual na web: vídeo; interface; uso; e 

ambiente (MONTAÑO, 2015, p. 14). A segunda, diz respeito à compreensão de que, quando 

na web, aquilo que foi convencionado a chamar genericamente de vídeo transforma-se de 

produto em processo (MONTAÑO, 2015a, p. 14), colocando o vídeo como ponto de partida 

para as experimentações e ressignificações aqui identificadas e analisadas, abrindo caminho 

para o “audiovisual em rede” (MONTAÑO, 2015, p. 25) e alguns de seus desdobramentos 

pensados para as práticas autobiográficas contemporâneas em vídeo.  

Para analisar o aspecto relacional que existem nas mediações dos diferentes atores 

(tecnológicos e nas interações sociais) inerentes ao objeto analisado, o estudo aproximou-se 

também do modelo aplicado por Primo (2007), que aplica o uso de pronomes na apresentação 

dos interagentes das redes sociais. Aqui, serão utilizados o “eu”, o “outro”, o “nós” e suas 

interações com a coletividade e serão apresentados no capítulo que analisa Não tira o batom 

vermelho. 

Por fim, a pesquisa empenhou-se, no exercício de aplicar diferentes movimentos e 

procedimentos que são ensaiados por diferentes pesquisadores que buscam traçar 

metodologias desse objeto em constante atualização, pensar para os diferentes espaços e seus 

desdobramentos como agentes da construção das subjetividades contemporâneas das práticas 

autobiográficas em vídeo a partir de uma ecologia audiovisual, que “compreende o meio na 
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relação com um ambiente por ele transformado, que inclui também a história como parte 

desse ambiente interativo” (MONTAÑO, 2015, p. 259). 

Assim, os dados coletados para o estudo de caso incluem a estrutura do canal JoutJout 

Prazer, o que permite a análise do modelo de interface disponibilizado pela plataforma e 

utiliza os critérios da própria ferramenta, tais como indicação de outros vídeos, parâmetros 

que definem comentários mais relevantes e os mais recentes, além dos espaços considerados 

como autorais em que a gerenciadora do canal Julia Tolezano pode inserir links para outras 

redes sociais, indicação de outros canais da plataforma e o modo como ela se apropria desses 

espaços. Essa análise é composta de dois principais eixos: um, dedicado à análise do processo 

de construção do vídeo, considerando sua linguagem, e da interface entre vídeo e plataforma; 

e um outro, voltado para a análise dos comentários gerados sobre o vídeo. O objetivo é 

analisar a construção da linguagem dos vídeos, em relação à incorporação de outros códigos e 

produtos, e analisar os trânsitos que são gerados dentro do ambiente do canal. 
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4 NÃO TIRA O BATOM VERMELHO  

 

O vídeo selecionado pertence ao canal Jout Jout Prazer, administrado pela jornalista 

Júlia Tolezano. Antes de nos direcionarmos para análise do vídeo em si, realizamos um 

percurso metodológico que parte da análise do canal como o ambiente que hospeda o vídeo, 

buscando perceber, nas formas de apropriação e customização do canal, indícios da 

estruturação da persona on-line que protagoniza o canal, a Jout Jout.  

Tanto no canal quanto no vídeo, as análises levaram em consideração os aspectos 

componentes do audiovisual na web elencados por Montaño (2015): vídeo, interface, usos e 

ambientes. Na análise do canal, ficaram mais evidentes aspectos voltados para ambiente e 

interface na análise do canal, dedicando a análise de Não tira o batom vermelho aos aspectos 

de vídeo e dos usos observados. Estes são dedicados principalmente à análise da participação 

e apropriação dos usuários espectadores – participantes do YouTube e interatores. 

 Todos os dados para análise foram coletados no dia 26 de fevereiro de 2018, data em 

que o vídeo completa exatos três anos desde sua publicação. Nesse dia, o canal acumulava 

364 vídeos publicados e 1.506.166 inscritos. O vídeo, 3.128.482 visualizações; 170 mil 

curtidas; 2 mil não curtidas; e 5.131 comentários, dentre os quais, cinco haviam sido 

publicados no mesmo dia da coleta (Figura 6).  

 

 

 
Figura 6 – comentários mais recentes sobre o vídeo Não tira o batom vermelho. Fonte: 

<https://www.YouTube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg&>. Acesso 25 fev. 2018. 
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A amostragem dos comentários teve por base a coleta mínima de 10% do total de 

comentários, a partir dos critérios de classificação da plataforma: “principais comentários” e 

“mais recentes primeiro”. Todavia, como a análise é qualitativa,  esse número não foi dividido 

igualmente por conta da observação de que os comentários mais próximos geram um número 

de respostas (formada por outros comentários, curtidas e não curtidas) maior do que os 

comentários mais recentes (e mais distantes temporalmente da publicação do vídeo), embora 

demonstrassem aspectos que valiam ser mantidos, pelo menos, em uma primeira análise. Foi 

considerada como comentário toda a entrada inicial de texto feita por um usuário no espaço 

direcionado para essa atividade, desconsiderando desse quantitativo as respostas geradas, mas 

analisando-as como desdobramentos da ação de comentar. Chegamos a um total de 561 

comentários, sendo 296 classificados como mais relevantes pelos algoritmos do YouTube e 

265, como mais recentes.  

 

 

4.1 Prazer, JoutJout 

 

O canal Jout Jout Prazer foi criado em 12 de maio de 2014 por Julia Tolezano, 

jornalista, niteroiense, aos 23 anos de idade. Em entrevista a um veículo on-line (RODROL, 

FINCO, 2016), a youtuber disse ter começado o canal com o incentivo de seu namorado na 

época, Caio Franco. Júlia escrevia textos e os mantinha para si, por receio de receber críticas. 

Com o incentivo, o canal começou como um projeto de superação pessoal, conforme ela 

mesma explica: “No início, era um projeto pessoal. Eu tinha de vencer meu medo de críticas”. 

Esse exercício do desenvolvimento de um projeto pessoal, seja pela escrita íntima ou pelo uso 

da linguagem audiovisual como código para essas produções, a publicização pela web 

funciona como um facilitador, pois, a internet cria um distanciamento, “sem a necessidade de 

envolvimento pessoal das relações face a face, as antigas dificuldades para essa revelação 

pública vão desaparecendo” (SCHITTINE, 2004, p. 77).  

Em seu canal, Jout Jout narra experiências pessoais e relatos com temas voltados, em 

sua maioria, para a intimidade de questões de gênero, diversidade e relacionamentos, pelo seu 

ponto de vista, o de uma jovem adulta. As histórias partem de vivências próprias; de situações 

que foram compartilhadas com ela e despertaram-lhe certos questionamentos. A youtuber 

também debate assuntos com a presença de convidados – geralmente quando o assunto vem 

de um lugar de fala distante dela, embora ela posicione-se como alguém que busca aproximar-
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se do assunto. Esse é o caso de vídeos como Uma aula23, em que Jout Jout conversa com um 

amigo soropositivo sobre o assunto e o Errei, é pós-doutorado em Sociologia24, em que outra 

youtuber, Ana Paula Xongani25, explica questões sobre esse distúrbio de aprendizado. 

Seus vídeos abordam também assuntos sobre o cotidiano, refletores de momentos 

circunstanciais de sua vida, como a experiência de morar sozinha, mudar de cidade, sua 

trajetória profissional marcada pelo espaço que seu canal conquistou a partir de Não tire o 

batom vermelho, o término de seu relacionamento com Caio Franco, com quem ela mantém 

relações profissionais e de amizade, entre tantos outros temas. Todas essas características não 

são incomuns aos youtubers que se destacam dentro da plataforma. A luz lançada sobre o 

canal a partir do vídeo selecionado como objeto para esse estudo é reforçada pela abordagem 

feita por Jout Jout, revestida de um humor – por vezes ácido –, informalidade e uma franca 

objetividade na abordagem, o que permite a aproximação de assuntos considerados polêmicos 

e incômodos. A este objetivo, ela cunhou o termo “destabulizar”, colaborar para afastar o tabu 

associado a questões sociais, uma forma de desconstruir discursos reprodutores de 

comportamentos abusivos, preconceituosos ou mesmo idealizados e distantes da realidade26.  

As práticas autobiográficas em vídeo são micronarrativas “criam uma janela de 

identificação e a possibilidade de um diálogo com o outro” (COSTA, 2009b, p. 143). A 

estrutura que o indivíduo dispõe atualmente – de espaço e ferramentas – opera para que o 

discurso autobiográfico não mais seja um privilégio restrito a poucos. Sua difusão “dá voz 

àqueles que estiveram alijados da emissão das páginas da história, nas quais compareciam 

apenas como grupo e nunca como indivíduos” (COSTA, 2009b, p. 143) e, paralelamente a 

isso, há a mudança do foco de interesse desviado das figuras ilustres: 

 
foco desviado das figuras ilustres: foram abandonadas as vidas exemplares ou 
heróicas que antes atraíam a atenção dos biógrafos e leitores, para se debruçar sobre 
as pessoas consideradas comuns. (...) há um deslocamento em direção à intimidade, 
isto é, uma curiosidade ainda crescente por aqueles âmbitos que costumavam ser 
catalogados de maneira inequívoca como privados, tanto no que se refere às 
celebridades de todos os tipos e épocas como a qualquer um (SIBILIA, 2016, p. 61). 
 

                                                
23 Disponível em https://www.YouTube.com/watch?v=XpS0iatoNE8. Acesso 11 set. 2017. 
24 Disponível em https://www.YouTube.com/watch?v=w8iGMAnIt6o. Acesso 23 mar. 2018. 
25 Xongani tem um canal que leva seu nome, dedicado a discutir questões sobre empoderamento feminino negro. 
Disponível em https://www.YouTube.com/anapaulaxongani. Acesso: 04 abr. 2018.  
26 Esse movimento converge para formas de usos das RSDs, como o exemplo da própria Xongani, cujo canal 
dedica-se ao recorte de uma segmentação identitária e social específica (o feminismo negro) e perfis, páginas em 
outras redes sociais digitais que falam sobre o que já se posiciona como “maternidade real” ou “gordofobia”. 
Como essa abordagem caminha para identidades culturais, elas fogem ao escopo do trabalho, embora seja digna 
de nota para demonstrar outros modos de formação de redes, comunidades por processos de identificação. 
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Projetando as ideias sobre a ideia de o canal ser esse projeto idealizado por Júlia e 

Caio, personificado em Jout Jout, uma persona da esfera virtual, composta pelas dimensões 

de uma persona on-line pública, mediatizada, performativa, coletiva e com um propósito 

definido (BOYD & ELLISON, 2007) a apropriação que é feita do canal é um fator a ser 

observado. 
 
Lemos  (2002)  define  a  apropriação  como  a  essência  da  cibercultura.  Para  o  
autor,  a apropriação é  o  produto  do  uso  da  tecnologia  pelo  homem,  tendo  
duas  dimensões,  uma simbólica  e  uma técnica.  A  apropriação  técnica  
compreende  o  aprendizado  do  uso  da ferramenta. A simbólica compreende a 
construção de sentido do uso dessa ferramenta, quase sempre  de  forma  desviante,  
ou  seja,  com práticas  que  vão  sair  do  escopo  do  design  de  uso desta (...) uma 
apropriação técnica: [envolve] o aprendizado do uso; e simbólica, o uso para a 
conversação. A apropriação, em sua dimensão simbólica é, portanto, criativa, 
inovadora e capaz de suplantar os limites técnicos da CMC (RECUERO, 2012, p. 
11). 
 

 
 O YouTube oferece uma interface para o usuário gerenciador do canal (proprietário, 

que tem acesso aos mecanismos internos para publicação de vídeo, criação, acesso a 

estatísticas e etc.) e uma interface para o usuário visitante. Há, nesse sentido, um número 

limitado (ainda que de difícil mensura) potencialmente oferecido aos usuários e que, em certa 

medida, induzem seus comportamentos e trânsitos. Relembrando Montaño (2015, p. 71),  “as 

atuais plataformas de vídeo on-line são programadas (com programas) ou interfaceadas de 

forma a criar um usuário em trânsito”. Ao dar o play em um vídeo, seguimos percursos 

ligados ao material hospedado pelo mesmo autor ou que remetam a ele, pela essência de seu 

conteúdo, e começamos a nos engajar em uma série de ações. O usuário de uma plataforma de 

compartilhamento de vídeos é um usuário em trânsito, vale lembrar.  
 

Em todo o caso, o ambiente que hospeda o audiovisual – a sala escura longe de casa, 
do cinema, a sala com a TV no centro do cotidiano, a página de exibição do canal, 
interface do YT (...) – é decisivo para determinar como ele será visualizado, qual o 
ambiente que ele cria e a experiência de mundo que emerge desse uso (MONTAÑO, 
2015, p. 72). 

 
 

A interface de um canal está ordenada para produzir uma lógica de navegação, para 

estimular esse trânsito, “a interface é”, como conceitua a autora, “um conceito-chave para 

compreender o audiovisual na web, na medida em que ela é entendida, como proponho, como 

fluxo (MONTANO, 2015, p. 73). Por meio do olhar do usuário visitante – seguindo o 

movimento da figura do flâneur (MONTAÑO, 2015, p. 22) –, avaliamos as interfaces em dois 
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ambientes específicos: 1) na home do canal (Figura 7); 2) e na página de exibição do vídeo, 

buscando neles os modos de enunciação que nele se dão a ver. 

 

 
 Figura 7 – home do canal. Disponível em https://www.YouTube.com/channel/UCbE7YGLZ-

VY0oCgIsCSJ5Sg. Acesso: 25 fev. 2018. 
 

 

A home, ou página inicial, é a página de acesso ao canal pelo visitante. Segundo 

Montaño (2015, p. 86), ela “é bastante significativa no contexto de qualquer site ou 

plataforma. A própria conotação de lar (home) parece estar tentando um equilíbrio diante da 

sensação de estar perdido frente a uma superfície como um conjunto de elementos – textos, 

gráficos, imagens”, que podem ser, inclusive links para outras páginas e espaços. A estrutura 

padrão do YouTube organiza as informações da plataforma e do usuário visitante à esquerda, 

conforme pode ser observado na Figura 7. Neste espaço são oferecidos atalhos para que o 

visitante retorne à sua home pessoal, ter acesso aquilo que está em alta na plataforma e aos 

canais em que se inscreveu. Além desses atalhos, o usuário pode acessar seu próprio histórico 

de visualizações, vídeos que sinalizou como de interesse para “assistir mais tarde” ou rever os 

vídeos de que gostou.  

Esse exemplo nos permite entender o que a autora propõe para pensar a interface 

como um fluxo, pois tudo na rede gera dados (formam um grande banco de dados), 

estatísticas  – e tudo isso pressupõe a ação do usuário: 

 
enunciações sobre rede como um grande banco de dados precisam ser associadas aos 
dispositivos para fazer imagens: a web devora o audiovisual e o torna dado, fazendo-
o circular e conectando-o com muitos outros dados; e o audiovisual devora a web, 
criando um ambiente em fluxo, como aponta Braga (2007, s/p.), porque “a imagem 
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fluxo é construída por indivíduos, também fluxos, e conjuntos sociais, também 
fluxos. Trata-se então de fluxos em permanente interação e mútua transformação” 
(MONTAÑO, 2015, p. 74). 
 

 

São a partir, portanto, das ações dos usuários que o YouTube pode levantar os dados 

para interpretar e gerar um ranking das preferências dos usuários – no geral, como o link “em 

alta”, ou das preferências do próprio usuário, ao criar uma lista de reprodução automática para  

sequenciar o vídeo selecionado. É interessante pensar que, do mesmo modo que home traz a 

conotação de lar, a nomenclatura “visitante” reforça a conotação de um trânsito, uma 

passagem, mantém premente a possibilidade de retorno ao movimento (ou sua constância), de 

livre circulação.   

Ao lado dessa barra, estrutura-se, de fato, a home do canal, com seus espaços de 

apropriação pelo proprietário do canal. Sua interface é construída com uma estrutura fixa de 

que pode ser personalizada em alguns espaços. São elas (de cima para baixo): a imagem de 

capa com links para suas páginas e perfis em outras RSDs; a imagem do perfil do canal; o 

nome do canal; e a barra da lateral direita, em que é possível fazer a sugestão de canais para 

outros usuários.  

Iniciando o trânsito pela home do canal pela imagem de capa, observamos a 

informalidade e a franqueza características da youtuber começarem a ser construídas como 

modos de enunciação a partir da própria imagem de capa. A escolha de uma foto em que Jout 

Jout está deitada em um gramado, com uma roupa informal, colorida, o texto que cria uma 

agenda de postagens (às terças e quintas, às 10h) reforçadas pelo compartilhamento de uma 

intimidade de um esforço de aprimoramento de sua disciplina com o canal (“pontualmente 

porque agora sou organizada e conseguirei”), em contrapartida ao enunciado anterior (Figura 

8).  Outros espaços como a imagem do perfil do canal e o nome do canal, em contrapartida, 

permanecem mais estáticos, como lugares de fixação. Reforçam as formas de identificação da 

youtuber, por meio de sua imagem e o nome de sua persona.  
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Figura 8 – foto de capa antiga do canal, onde se lê o texto “provavelmente 10h”. Fonte: Google. Acesso 27 fev. 

2018. 
 

Uma outra apropriação feita pelo canal está na barra direita da home. O padrão do 

YouTube de nomenclatura desses espaços é “canais em destaque” (Figura 9). No espaço, o 

proprietário do canal pode fazer recomendações de outros canais da plataforma para seus 

seguidores e visitantes. Em JoutJout Prazer, ela ainda personaliza o título com verbos no 

presente do indicativo “amo/sou/vivencio”, deixando revelar (ou sinalizar) a intensidade de 

sua personalidade e seu engajamento com questões de gênero e diversidade, conforme já 

mencionado.   

 

 

 
Figura 9 – comparação da nomenclatura padrão do YouTube para os “canais relacionados” e o modo 

como Jout Jout Prazer o personaliza. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Pela home, portanto, Jout Jout consegue dar os primeiros contornos da persona que 

estará ali em diálogo com o espectador.  Na página “vídeos”, o visitante pode ter acesso aos 

vídeos, classificados por popularidade ou data (começando pelos mais recentes ou mais 

antigos). “Playlists” dá acesso às listas de reprodução criadas pelo proprietário, são outro 

elemento de análise da construção de Jout Jout e de seus modos de enunciação. Em algumas 
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situações o ambiente da rede pode conter algum tipo de redundância, para reforçar 

endereçamentos e localizações. Essa situação acontece com as playlists e com a página 

“canais”, onde você tem acesso aos canais em destaques (no caso, “amo/sou/vivencio”). As 

playlists estão disponíveis na home do canal e em sua página específica. Na home (Figura 

XX), sua ordenação é feita pelo proprietário do canal. Para o usuário visitante, as primeiras 

playlists visualizáveis sem necessidade de rolamento da barra são “respostas” – uma lista de 

reprodução em que estão reunidos vídeos feitos a partir de perguntas dos seguidores (até 

mesmo em outras redes sociais, como o Facebook); e “destabulizando uns troços” – que reúne 

vídeos sobre assuntos mais polêmicos e delicados. Novamente, o tom de informalidade faz-se 

presente por meio do próprio nome da playlist e em sua explicação. Esta, além da 

informalidade, reforça a franqueza e objetividade de Jout Jout: “respostas” é explicada como 

“vocês perguntam, a gente responde :)”, usando marcas das conversações on-line, como os 

emojis; e “destabulizando uns troços”, neologismo usado por ela enunciado com o objetivo de 

promover discussão, visibilidade e desconstrução aos assuntos dos vídeos, é explicado como 

“veja como aquelas coisas super normais são de fato super normais”.  

 

 
Figura 10 – imagem da playlist da home. Fonte: 

https://www.YouTube.com/user/joutjoutprazer/featured. Acesso: 25 fev 2018. 
 

 Na página playlist, o visitante tem acesso a outras listas de reprodução. Elas são 

classificadas por data de criação (mais antigo ou mais recente) ou pelo último vídeo 

adicionado. O canal organizou onze listas separadas pela finalidade dos temas. Aqui é 
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possível ver uma amostragem da variedade dos temas abordados e evidencia a dimensão 

mediatizada que Boyd & Hanna (2007, p. 3-4), ligada aos interesses comerciais e de 

estruturas corporativas, quando observamos a playlist “merchans do amor”27. Marcas têm 

investido na influência de personalidades das redes sociais, como youtubers, para vincular-

lhes à imagem de sua empresa, seus produtos e serviços, assim como alcançar seus públicos-

alvo.  

 A página “Sobre” (Figura 11) traz um texto descritivo sobre o canal e links para outras 

redes sociais. Essencialmente textual, a descrição do canal converge para a delineação de sua 

personalidade on-line e, como veremos a seguir, construtores das “fachadas sociais” 

(GOFFMAN, 2014) da representação e primeiras impressões que se deseja que a audiência 

tenha de si. 

 

 
 Figura 11 – imagem da página sobre. Fonte: https://www.YouTube.com/user/joutjoutprazer/featured. Acesso: 

25 fev. 2018. 
 

No geral, o canal segue o regime de expressão que se prolifera em narrativas como 

essa, com a presença do viés confessional, de uma experiência legítima (vivenciada por ela ou 

                                                
27 “Merchans do amor” é uma escrita informal que remete à prática de Merchandising, conceito da área da 
Publicidade definida como conjunto de operações efetuadas dentro do ponto de vendas, visando colocar o 
produto certo, na qualidade certa, com preço certo, no tempo certo, com impacto visual adequado e dentro de 
uma exposição correta. A definição de merchandising foi retirada de 
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/merchandising-conceitosdefinicoes-e-aplicacoes/48293/.  
Acesso: 27 mai. 2018. 
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por seu convidado), usando como cenário um construto próprio das plataformas de vídeo: o 

amadorismo. Para Montaño (2015, p. 258): 

 
Entende-se por amador um usuário não profissional, não midiático, mas que se torna 
midiático nas plataformas. Ele domina alguns softwares, posta vídeos, copia, 
remixa. Segue os trânsitos sugeridos na interface. Ele tem conhecimentos adquiridos 
tatilmente nos confins dos usos e nas interfaces das plataformas. 
 

Apesar da formação em uma área da Comunicação Social, Júlia confirma na mesma 

entrevista (RODROL, FINCO, 2016) ter seguido o fluxo que compõe esse construto:  

 
- Você e o Caio já sabiam editar vídeos antes de você criar o canal? Quais 
ferramentas vocês usam? 
- A gente filma juntos e eu edito depois. Eu não sabia editar antes, mas comecei a 
aprender no iMovie (programa do sistema iOS, da Apple). Apertava todas as teclas e 
via o que elas faziam. A edição eu fui incrementando com a prática, quando descobri 
novos botões no iMovie. Viajamos recentemente para Nova York e compramos um 
troço de captar som, tripé, câmera e luz. 

 

A edição pertence à etapa de pós-produção de um produto audiovisual ou 

cinematográfico. As demais etapas são denominadas pré-produção, onde é feita todo o 

levantamento necessário para etapa seguinte, a produção, que significa essencialmente a etapa 

de gravação do vídeo. Na pré-produção, são feitas as pesquisas, roteiros, escolhas de 

personagens, figurinos, cenários, atores e todo e qualquer recurso que viabilize a gravação em 

si. Os vídeos do canal têm como principal cenário os diferentes cômodos da sua casa.  

 A articulação de todos esses elementos faz parte do que Goffman (2014, p. 34) 

entende como “representação”. Segundo ele, “venho usando o termo “representação” para me 

referir a toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua 

presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes 

alguma influência”. A representação seria composta por “fachadas sociais”, construída a partir 

de escolhas de elementos físicos e comportamentais que, em conjunto, seriam:  

 
a parte do desempenho do indivíduo que funciona regularmente de forma 
geral e se fixa com o fim de definir a situação para os que observam a 
representação. É o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional 
ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante a sua representação 
(GOFFMAN, 2014, p. 34). 

 
 

Na concepção de Goffman (2014, pp. 35-37), “cenário” é uma dessas fachadas e é 

formado por “mobília, decoração, a disposição física e outros elementos de pano de fundo que 

vão constituir o cenário e os suportes de palco para o desenrolar de uma ação humana 
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executada diante, dentro ou acima dele”. Outro tipo de fachada que ele destaca é a fachada 

pessoal”, “vestuário, sexo, idade, características raciais, altura e aparência; atitude, “padrões 

de linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes”. Elas determinam a 

aparência, “estímulos que funcionam para revelar o status social do ator” e a maneira, 

“estímulos que funcionam no momento para nos informar o papel de interação que o ator 

espera desempenhar na situação que se aproxima”. A expectativa do público seria, então, 

construída na “compatibilidade formadora entre aparência e maneira”, sendo que essas podem 

ser coerentes ou se contradizem uma à outra, mas que há a expectativa de coerência entre 

ambiente, aparência e maneira, segundo o autor.  

 

 

4.2. Não tira o batom vermelho: vídeo e usos para registros de experiências 

 

O caminho metodológico empregado considera a acepção do objeto analisado a partir 

de mais dois elementos – o vídeo em si e seus usos. Estes, principalmente, observados a partir 

da perspectiva de usuário da plataforma e de visitante do canal; espectadora com recursos de 

interação, como os demais espectadores do vídeo. Para todas as análises realizadas neste 

capítulo conciliaram a metodologia de um estudo de caso, ampliada a partir dessas novas 

ideias de como pensar esses objetos que estão em estágio inicial de seu desenvolvimento e 

que, ao mesmo tempo, desenvolvem-se em uma percepção de tempo que pode fugir aos olhos 

em adaptação aos novos ritmos da mobilidade digital. 

Na primeira parte da análise, predominaram os procedimentos metodológicos de 

formação de constelações e a metodologia das molduras (MONTAÑO, 2015). Por meio deles, 

foi possível realizar as primeiras dissecações das molduras discretas próprias do YouTube, 

para buscar seus modos de enunciar, de direcionar espaços, abri-los para o engajamento em 

ações, fazendo o usuário em trânsito, em certa medida, permanecer e foi possível perceber 

como o canal Jout Jout Prazer apropria-se deles para ver as montagens ali feitas e os 

primeiros efeitos de sentido que podem ser extraídos de lá. Isso só pode ser feito em conjunto 

com a formação de constelações, a partir do momento que esforços são direcionados para 

perceber similaridades e divergências do que ali circula, tentar estabelecer coleções em 

elementos que, por hora, parecem micro-organismos vivos, também fluidos, dotados de certas 

volatilidades em seus modos de ser e estar na própria plataforma.  

Nesta segunda parte, nos resultados aqui empregados, as análises fluíram com mais 

liberdade pelos movimentos metodológicos (MONTAÑO, 2015). O movimento do flâneur 
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possibilitou nos entremearmos na multidão digital circulante em números, dados e estatísticas 

do vídeo, do canal e da plataforma, como o observador moderno que circulava pelas ruas dos 

grandes centros, discreto em seus percursos. O colecionador acionou o repertório construído 

ao longo das experiências acadêmicas acumuladas e dos afetos, desprendendo-se de sua 

própria subjetividade que fez, desde o início, acender uma luz sobre esse objeto, chamando a 

atenção para processos muito mais complexos de práticas culturais que nele se concentram, 

intervindo para dar a ver (algumas das) conexões e as correspondências inscritas em toda 

processualidade de Não tira o batom vermelho. O trapeiro fez a contrapartida para que o 

desprendimento não deixasse fugir nada que pudesse ser digno de notoriedade e visibilidade, 

fenômenos associados às práticas autobiográficas em vídeo (e às associadas à exibição da 

intimidade nas RSDs). 

 Partindo do vídeo para o uso, entendendo o vídeo como uma narrativa – formado por 

diferentes componentes da linguagem e código audiovisuais –, um exercício primeiro de 

produção de sentido do mundo em sua relação com a linguagem, observamos que Não tira o 

batom vermelho apresenta uma estrutura simples de apresentação da narrativa. Seguindo os 

regimes de expressão das práticas autobiográficas em vídeo da plataforma, o vídeo endossa o 

construto do amadorismo e reforça o convite à exibição da intimidade com os espectadores (e 

ao consumo, por parte destes), representada pelo discurso do vídeo e pela entrada no espaço 

familiar da sala da casa da youtuber (Figura 12). A linguagem audiovisual, portanto, segue 

uma estrutura mais simples e é possível identificar a utilização de software de edição de vídeo 

não profissional para a finalização do vídeo. A câmera parada enquadra Jout Jout em um 

plano médio curto, plano relativamente próximo, que imprime uma certa carga dramática ao 

que é apresentado, embora possibilite que ela se movimente e gesticule dentro do quadro. 

Durante a introdução do vídeo, ela sinaliza que o tema abordado se faz delicado, porém 

necessário: “Esse vai ser um vídeo tenso de gravar. Mas, eu vou conseguir! Porque... ele tem 

que existir28”.  

 

                                                
28 É importante ressaltar que a análise aqui proposta levou em consideração também a transcrição do vídeo nos 
recursos de legenda da plataforma, respeitando a forma de transcrição feita pelos administradores do canal, visto 
que observa-se nela coloquialismos e intervenções de escritas, como uso de textos com letras maiúsculas, 
pontuações que fogem à norma gramatical oficial, compreendendo-as como intervenções intencionais para 
chamar a atenção de determinados textos do vídeo.  
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Figura 12: frame do vídeo Não tira o batom vermelho. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=I-

3ocjJTPHg. Acesso: 26 fev. 2018. 

 

 

 Em seguida, ela compartilha a trajetória de idealização e construção do projeto do 

vídeo:  

 
Eu estava com uma mulher maravilhosa outro dia no Facebook,  a gente começou a 
falar de  nossas experiências com relacionamentos abusivos que tivemos. E a gente 
quase se abraçou virtualmente, porque... E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre 
relacionamentos abusivos. Porque é uma coisa muito recorrente mas, geralmente 
você não sabe que você tá num relacionamento abusivo. Uma parte de você sabe, 
mas meio que não sabe ao mesmo tempo E pra rechear mais esse vídeo eu fui num 
grupo MARAVILHOSO que eu participo no Facebook e pedi histórias de pessoas 
que já tiveram relacionamentos abusivos. E depois de ficar 3 horas chorando lendo 
essas histórias eu vou agora, falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Vamos 
tentar fazer isso com bom humor? (VAMOOOOOSSS). Primeira coisa: não existe 
só relacionamento abusivo homem com mulher. Homem sendo escroto, mulher 
sendo coitada.  Pode ser o contrário também. Ou pode ser mulher com mulher ou 
pode ser homem com homem. Eu vou falar de relacionamento entre homens e 
mulheres mas você coloca ai o gênero que você quiser tá? Nos artigo que eu for 
usar... Tá bem? Então tá bem! “Mas Jout Jout, como eu vou saber se estou em um 
relacionamento abusivo?” Você não sabe! Ou você sabe mas escolhe não saber. 
Então.. Fique atento aos sinais. E quais são esses sinais???? Vamos responder 
algumas perguntas aqui comigo... Venha cá (JOUTJOUT, 2015)29.  

 
 
 

 A partir daí, há simulação de uma conversa (retórica) com o espectador, ao lançar 

perguntas sobre situações que dão sinais de que este pode estar envolvido em um 

relacionamento considerado abusivo. O tom é de uma conversa íntima entre pessoas que 

                                                
29 As transcrições do vídeo seguem toda a forma de linguagem empregada na legendagem do vídeo. Ela pode ser 
consultada na íntegra no Anexo A da pesquisa. 
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possuem entre si intimidade e abertura para tocar em assuntos mais delicados, mais 

reservados, restritos a um círculo mais fechado de relações. Dos relatos colhidos entre a 

conversa de Jout Jout com a pessoa a quem ela se refere como “uma mulher muito 

maravilhosa” e do grupo do Facebook, são apresentadas treze situações relatadas sem a 

autoria original de onde ela retirou a experiência relatada: se é de uma vivência pessoal sua ou 

se é de algum dos relatos divididos com ela. Todas são direcionadas ao interlocutor “você”, 

colocando o espectador para refletir sobre o comportamento da pessoa que opera como papel 

de abusador no relacionamento.  

Algumas estruturas de escrita são percebidas no texto. Há o “eu” no relato, vivido pela 

pessoa que está ali falando no vídeo, a YouTuber Jout Jout. Esse eu aparece logo no início da 

fala e localiza o ponto de origem do vídeo: a memória de quando ela conversou sobre 

relacionamentos abusivos com outra mulher. Esse eu incorpora a presença de um “nós” (“a 

gente”)  e retorna para um protagonismo individual de concepção da ideia do vídeo. Em 

alguns momentos pontuais, o “eu” é cedido ao interlocutor idealizado, como no trecho em que 

se pergunta “Mas, Jout Jout, como eu vou saber se estou em um relacionamento abusivo?” e 

é, logo em seguida, reposicionado à posição de interlocução primeira, o você. Um outro 

posicionamento é o “ele”, que opera como o antagonista da narrativa e representa o tema 

“relacionamento abusivo” ou é incorporado pela figura do “abusador”. No discurso, aparece 

como “o sujeito”, “a pessoa” e, em um momento muito específico do vídeo, Jout Jout coloca 

em disputa as duas vozes ao imaginar uma situação de discussão entre o casal, levantando o 

tema da chantagem emocional: “CHANTAGEM EMOCIONAL!! Sempre uma boa pedida 

‘aaaaaahhh, acho que eu vou terminar com você…’ ‘Termina, eu me mato!’– ele diz.. E aí 

você fala: ‘é, não vou terminar. Não quero que ele se mate. Melhor não terminar!’” 

Cada uma dessas situações é finalizada com a entrada de uma cartela com efeito 

sonoro de buzina, escrita “relacionamento abusivo”. Ao término das perguntas, ela dá 

continuidade à sensibilização proposta pelo vídeo, realizando intervenções mais firmes, como 

uma forma de chamada de atenção, um despertar, como em “ISSO NÃO É VERDADE! ISSO 

NÃO É VERDADE NEM POR UM SEGUNDO!”. 

 A estrutura apresentada conduz toda uma narrativa discursiva (transcrita no Anexo 1). 

Nela, observamos os primeiros usos voltados como o próprio objetivo primeiro de narrar a 

experiência ali relatada. As formas que as montagens – tanto audiovisuais, como as textuais – 

operam para os efeitos de sentidos, desde ações mais facilmente identificáveis como o efeito 

sonoro de buzina que promove um ruído (irônico, desagradável) que faz uma ruptura com a 

transferência que o espectador costuma fazer durante a experiência audiovisual e um 
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chamamento para a realidade, um desvelar de que a situação ali narrada não é natural, mas 

abusiva. Embora o amadorismo seja um dos fatores de construção da expectativa do público 

nesses regimes de expressão das práticas autobiográficas em vídeo, a tessitura textual da 

narrativa é polifônica, heterogênea e articula diferentes vozes (eu, você, nós, ele – o abusador 

– ou ela – a abusadora) em discursos constantemente fragmentados (pela ruptura das 

cartelas). A distinção mantida somente entre essa separação de quem sofre o abuso e de quem 

tem o comportamento abusivo, uma vez que as outras são atravessadas pela velocidade do 

fluxo do vídeo. Com isso, a identificação com o que está diante da tela pode ser lido como um 

espaço e o confirma o caráter de abertura, que precisa de tempo e experiência para se 

construir (LEMOS, 2007, p. 128), pois há livre trânsito entre o eu, o você, o nós e o ele(a). 

Segundo Sibilia (2016, p. 58), “toda comunicação requer a existência do outro, do mundo, do 

alheio, do não-eu, por isso todo discurso é dialógico e polifônico, inclusive os monólogos e os 

diários íntimos, pois a sua natureza é intersubjetiva”.  

 Nesse trânsito, esse espectador movimenta-se também pelas dimensões singular e 

particular da experiência subjetiva ressignificando a sua experiência pessoal pela experiência 

ali narrada, reforçando o que Benjamin (1987, p. 201) e Sibilia (2016, p. 27), como vemos na 

sequência, em que destacamos os principais identificadores das pessoas do discurso: 

 
Primeira coisa: não existe só relacionamento abusivo homem com mulher. Homem 
sendo escroto, mulher sendo coitada.  Pode ser o contrário também. Ou pode ser 
mulher com mulher ou pode ser homem com homem. Eu vou falar de 
relacionamento entre homens e mulheres mas você coloca ai o gênero que você 
quiser tá? Nos artigo que eu for usar... Tá bem? Então tá bem! “Mas Jout Jout, 
como eu vou saber se estou em um relacionamento abusivo?” Você não sabe! Ou 
você sabe mas escolhe não saber. Então.. Fique atento aos sinais. E quais são esses 
sinais???? Vamos responder algumas perguntas aqui comigo... Venha cá. Este 
sujeito está te impedindo de sair com seus amigos? Ou está te colocando contra os 
seus amigos e os seus familiares?  [INSERÇÃO DE CARTELA: 
RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Ele já mandou você 
tirar o batom porque você estava com cara de puta “com esse batom vermelho”? Ele 
já balançou um guardanapinho na tua cara? “Tira esse batom!”(...) (JOUTJOUT, 
2015, grifo nosso).  

 

 No trecho acima, retirado do vídeo, observamos que a voz de Jout Jout exerce também 

uma função de enquadramento. Segundo Michel Chion (s.d.,  p. 17), na natureza humana, a 

audição se sobrepõe aos outros sentidos. Um exemplo disso é que quando ouvimos uma voz 

no meio dos sons ambientes, nosso olhar se direciona para essa voz. Assim, a voz do 

apresentador funciona como suporte para a expressão verbal e estrutura a visão do espectador, 

ou seja, direciona o olhar do espectador para aquilo que lhe é narrado. Jout Jout, por meio do 

pronome pessoal eu conduz a fala e dá diretrizes sobre a flexibilidade dos gêneros que 
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aparecerão em seguida. Para isto, ela posiciona o espectador pelo uso do pronome de 

tratamento você e, na sequência, faz uma pergunta que ela mesma responde, como se 

inscrevesse uma função fática ali colocada para manter a comunicação em circulação. Logo 

em seguida, ela já inverte as posições de eu e você de modo que eu passa a ser a simulação de 

uma pergunta do espectador e você, Jout Jout respondendo a essa pergunta e retomando a 

função de enquadramento inicial. Essa voz posiciona-se com verbos no imperativo, 

imprimindo a ideia de pedido, convite ou sugestão e vai da terceira pessoa singular do 

imperativo fique [você] para a primeira pessoa do plural, vamos [nós], reunindo narrador e 

espectador no circuito discursivo. Após isso, é inserida a pessoa de que se fala, o tema do 

vídeo, o relacionamento abusivo personificado na figura do(a) abusador(a) ele, pelo uso de 

“este sujeito”, “ele”, que, ao final, assume a voz do imperativo, desta vez, imprimindo a ideia 

de ordem: “Tira esse batom!”.  

 Essa alternância é uma pequena amostragem de como é articulada toda a narrativa. A 

própria trajetória de idealização do vídeo remete a uma justaposição de relatos, em ritmo 

videoclíptico, fragmentado, de bricolagem. Ela exemplifica o conceito desse amadorismo de 

uma pessoa que não só consome, como se apropria dessas visualidades contemporâneas e as 

remixa.   

Em conjunto, as fachadas sociais – do lar como cenário, da aparência e maneira – da 

persona facilitam os processos de identificação com as experiências relatadas no vídeo. Ainda 

que separados por graus de distância entre a tela que grava o vídeo, a nuvem que o hospeda e 

a tela do dispositivo em que ele é reproduzido, há o convite à intimidade. Estamos dentro da 

casa da youtuber, que se apresenta sem maquiagem, com um figurino e penteado que formam 

uma leitura de imagem social e cultural sobre como ela quer que a vejamos. O amadorismo é, 

nesse sentido, um operador fundamental de projeção e de aproximação que torna mais fluido 

os espaços desse distanciamento e formatam uma representação legítima de Jout Jout para 

conduzir, em uma primeira instância, essa discussão. As alternâncias de vozes são outro 

elemento desse conjunto que criam, junto à montagem, um ritmo que envolve o espectador 

com a narrativa e rompe com as fronteiras com o que está exposto e a experiência individual 

do visitante.  

Uma vez que a pessoa ali no vídeo expõe uma vivência própria (presente já no início 

do vídeo quando ela coloca: “Eu estava com uma mulher maravilhosa outro dia no Facebook,  

a gente começou a falar de  nossas experiências com relacionamentos abusivos que tivemos” 

em diante) e é aceito o pacto autobiográfico, uma vez que o espectador porta-se ao vídeo 

como uma narrativa extraída de uma experiência real vivida, esse conjunto apresentado cria a 
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expectativa do público de estar diante de vestígios do real. Dentro das diferentes estéticas do 

realismo contemporâneo, observamos que experimenta articular diferentes elementos como 

“estratégias de expressão de uma realidade que desafia a representação e problematiza a 

criatividade literária e sua possibilidade de criar impactos afetivos” – ao que Schollhammer 

(2012) define como “realismo afetivo”. Para o autor,  

 
a obra de arte torna-se real com a potência de um evento que envolve o 
sujeito sensivelmente no desdobramento de sua realização com o mundo. 
Algo intercala-se desta maneira entre a arte e a realidade, um envolvimento 
que atualiza a dimensão ética da experiência na medida que dissolve a 
fronteira entre a realidade exposta e a realidade envolvida esteticamente e 
traz para dentro da obra a ação do sujeito. [...] Os aspectos que se ressaltam 
dessa estética atingem as fronteiras entre a realidade e representação, e 
também entre o sujeito autoral e as subjetividades envolvidas na realização 
da obra (SCHOLLHAMMER, 2012, p. 138). 
 

 

Para além da própria questão que Sibilia (2016, 2015) coloca sobre o fato de essas 

novas formas de expressão e de comunicação serem vidas ou obras, retirando da discussão 

essa categorização para Não tira o batom vermelho, estamos diante de uma forma de 

expressão e de comunicação contemporânea que dissolve essa fronteira entre a realidade 

exposta e a realidade envolvida e, por processos de identificação e afetos, traz para dentro a 

ação do sujeito – seja a própria atenção espectador ou seu engajamento dentro da plataforma – 

e vai interferir na experiência de mundo que dali ele vai extrair. Há uma forte tônica de 

intervenção. A própria Júlia Tolezano reconhece o lugar – posicionado aqui pela concepção 

de Lemos (2007, p. 128), onde “se configura por atividades sociais que criam pertencimentos 

(simbólico, econômico, afetivo, informacional)” – que seu canal passou a ocupar: 

 
[…] eu falo da perspectiva de uma mocinha que tem desejos e vontades 
como todo mundo, e que tem medos horríveis que não fazem o menor 
sentido, e tem inseguranças sem cabimento nenhum. E aí, as pessoas veem 
aquilo, e a carapuça serve até o talo, e aí a pessoa vê aquilo como um clique 
na vida dela, e aí ela gera aquela mudança. E é engraçado, porque quando 
nossa mãe fala “olha só, esse menino não está te fazendo bem. Você devia 
terminar com esse garoto”, a gente fala “mãe, não se mete na minha vida, tá? 
Você tem nada que ficar se metendo aqui”. Aí vem uma completa 
desconhecida e fala 'esse menino tá errado nisso. Não sei se tá bom isso não. 
Você tinha que olhar isso aí' e aí a menina fala: “ela tá falando comigo. Esse 
vídeo é para mim. Foi para mim que ela fez. Estou representada aqui, nesse 
vídeo”. E eu acho que isso acontece porque a gente, essa nossa geração, a 
gente não tá muito querendo receber ordem de ninguém […] (TOLEZANO, 
2015). 

 

Considerando, portanto, o vídeo como ponto de partida, é dessa análise que 

observamos os usos que se desdobram dele e os efeitos que são gerados. 
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4.2.1 Não tira o batom vermelho: práticas autobiográficas em vídeo como experiência 

compartilhada 

 

Embora as práticas autobiográficas em vídeo caminhem no sentido de renovar 

manifestações de outros gêneros biográficos, novas formas de expressão e de comunicação 

tendem a reforçar certos estatutos sobre as práticas anteriores ao mesmo tempo que as 

atualizam. Assim, a presença de um “eu que fala e se mostra incansavelmente nas telas da 

rede costuma ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e personagem” (SIBILIA, 2016, 

p. 57), conforme já foi observado no Capítulo 3, é a experiência que a fonte de que bebe o 

narrador e essa se origina a partir de sua própria experiência ou a que lhe foi compartilhada, 

conforme anunciou Benjamin (1987, 201): “o narrador retira da experiência o que ele conta: 

sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora aquilo que é narrado à 

experiência dos seus ouvintes”. Há, portanto, um espaço para o outro contida na “experiência 

de si”. Sibilia (2016, p. 58) dialoga com essa percepção ao colocar que: 

 
De fato, o narrador de si não é onisciente e nem pode inventar tudo a seu 
respeito, pois muito dos relatos que dão espessura ao eu são inconscientes, 
involuntários e até mesmo contraditórios ou indesejados. E, além disso, boa 
parte desses discursos se origina fora de si, já que os outros também nos 
narram. E, como se sabe, os outros costumam ser um espelho, e possuem a 
capacidade de afetar a própria subjetividade dos modos mais diversos. 
Assim, tanto o eu quanto seus enunciados são heterogêneos: para além de 
qualquer ilusão de alteridade, eles sempre estarão habitados pela alteridade. 
[...] Todo relato se insere num denso tecido intertextual, entremeado com 
infinitas narrativas e impregnado de outras vozes, e disso não estão isentas 
nem as mais solipsistas narrativas do eu. 
 

 

Em Não tira o batom vermelho temos – em alusão a uma das análises sobre o narrador 

pós-moderno (SANTIAGO, 1989, p. 44) – a presença de um narrador que se envolve na vida 

do outro e traz para o vídeo a sua própria visão. Todavia, como as experiências nele contidas 

não pertencem somente à autora, e sim resultam de uma curadoria – em que, curiosamente, 

Júlia parece seguir intuitivamente os movimentos metodológicos de Montaño (2015) –, o 

vídeo opta por fazer um apagamento das identidades de quem vivenciou o relato. Essa ação 

reforça a cumplicidade e a confidencialidade, tanto de quem lhe confiou o segredo da 

experiência como “a cumplicidade com um público novo, de pessoas desconhecidas que têm 

sentimentos e segredos parecidos com os do diarista, mas que ele nunca conheceria se não 
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expusesse na internet (SCHITTINE, 2004, p. 71); e facilita os processos de identificação com 

aqueles relatos narrados.  

O espectador pode mais livremente projetar-se naquelas experiências e incorporá-las, 

tomá-las para si. É neste ponto que propomos analisar mais criticamente essa expansão da 

percepção do espectador –  já estudado como usuário, proativo e interator – como esse sujeito 

que deixa suas experiências, seus vestígios seus relatos incorporados ao vídeo a partir do 

entendimento de que ele constitui: 

 
parte de uma rede heterogênea  de elementos,  inclusive  aquilo  que  
costumamos  chamar  de  vídeo e transformar  esse  vídeo  de produto em  
processo, põe  em  conexão  novos  tipos  de montagem.  Ele [audiovisual de 
interface] leva  a  compreender  o mundo e a história como uma imagem 
interativa sempre reversível, remontável e reciclável (MONTAÑO, 2015a, p. 
14, grifo nosso). 

 

 Toda e qualquer ação do usuário gera um impacto no vídeo e no canal. Se ele optar por 

somente assistir (ao vídeo completo ou somente a uma parte dele), todo e qualquer 

movimento do usuário sobre o vídeo é transformado, no mínimo em alguma espécie de dado 

ou estatística para o YouTube. Conforme visto anteriormente, a interface da plataforma, a 

partir das estruturas de seus diferentes espaços, estimula o engajamento do usuário em outras 

ações que variam de interações que nos permite inferir algumas percepções sobre os modos 

como o vídeo afeta os usuários. Essas demonstrações podem ser impressas de forma mais 

difusa e disfarçada na multidão de números gerados, como o ato de registrar se curtiu ou não 

curtiu o vídeo, ou podem assumir a assinatura de uma outra persona on-line – proprietária da 

conta de usuário que, por sua vez, pode ser um produtor de conteúdo ou comportar-se 

somente como um consumidor – e compartilhar (na plataforma ou em outro site), comentar e 

responder a um comentário, por exemplo. 

 Nessas duas últimas ações, em particular, observamos aproximações com as ações do 

próprio diarista (aquele que mantém um diário). Em seu estudo dedicado a uma formulação 

dos gêneros autobiográficos, Lejeune (2014) define algumas utilidades para o diário e, 

embora não seja possível definir as reais intenções ou a completude do contexto em que um 

comentário ou sua resposta possuem, as definições que o teórico francês faz do diário e de 

suas utilidades nos possibilitaram identificar conexões dos modos pelos quais Não tira o 

batom vermelho provocou isso que é tomado como afeto nos usuários; e estabelecer um 

critério de categorização para análise dos comentários coletados que permitisse visualizar a 

diversidade de efeitos produzidos. 
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 Segundo Lejeune (2014, p. 302), “ter um diário tornou-se, para um indivíduo, uma 

maneira possível de viver ou de acompanhar um movimento da vida. O texto que se confia 

assim ao papel é um vestígio dessa conduta”. Esse vestígio é uma reminiscência de uma 

experiência que, quando registrada sob a forma de um comentário ou de uma resposta a ele, 

junta a todo o conjunto de ações potencialmente inscritas na plataforma, transmutam o vídeo 

de produto em processo; incorporam mais essa experiência, colocam-no em movimento, 

atualizam seus significados. Lejeune (2014, pp. 302-305) classifica oito utilidades para o 

diário:  

a) Conservar a memória: escrever um diário é, em primeiro lugar, escrever para si, é 

ser seu próprio destinatário no futuro. “A anotação quotidiana, mesmo que não seja relida, 

constrói a memória: escrever uma entrada pressupõe fazer uma triagem do vivido e organizá-

lo segundo eixos, ou seja, dar-lhes uma ‘identidade narrativa’ que tornará minha vida 

memoriável” (LEJEUNE, 2014, p. 302). Essa triagem pode direcionar-se aos pontos 

positivos, neutros (discursos que reproduzimos como banalidades do cotidiano) ou mesmo 

obscuros de nossas vivências. Pensando a narrativa uma reinscrição do vivido, confere à 

memória a materialidade do código de linguagem selecionado. Dar-lhes essa identidade 

narrativa pode ser um método para ressignificá-los como pontos de ancoragem ou superação, 

por exemplo. 

b) Sobreviver: escrever um diário é também fixar o tempo passado, por uma apreensão 

de nosso esvanecimento futuro. “Mesmo secreto (...) o diário é um apelo a uma leitura 

posterior: transmissão de algum alter ego perdido no futuro, ou modesta contribuição para a 

memória coletiva. Garrafa lançada ao mar (LEJEUNE, 2014, p. 303). O lirismo dessa garrafa 

ao mar realça a liberdade da externalização do pensamento (não se sabe quem será seu 

destinatário, nem como a narrativa será interpretada) e o potencial de todo sujeito ter algo a 

ser transmitido. Se o diário é um apelo, a publicização nas RSDs é um apelo dessa audiência 

desejada que todo seu usuário possui, seja ela restrita a conhecidos em suas redes sociais de 

trabalho e convivência pessoal, por exemplo, àqueles que aproximam-se por temas de 

interesse nas diversas comunidades que se formam na web. 

c) Desabafar: o papel (ou a tela, a câmera) é um amigo, um confidente que permite 

que sentimentos sejam expressos com liberdade. “O diário é um espaço onde o eu escapa 

momentaneamente à pressão social, se refugia e se protege em uma bolha onde pode abrir 

sem risco, antes de voltar, mais leve, ao mundo real. Ele contribui, modestamente, para a paz 

social e o equilíbrio individual” (LEJEUNE, 2014, p. 303).  
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d) Conhecer-se: “O papel é um espelho. Uma vez projetados o papel, podemos nos 

olhar com distanciamento. E a imagem que fazemos de nós tem a vantagem de se desenvolver 

ao longo do tempo, repetindo-se ou transformando-se, fazendo surgir contradições e os erros, 

todos os vieses que podem abalar nossas certezas. É certo que só é possível viver com alguma 

autoestima e o diário será, como a autobiografia, o espaço de construção dessa imagem 

positiva. Mas ele também pode ser espaço de análise de questionamento, um laboratório de 

introspecção. No diário, o autorretrato tem nada de definitivo, e a atenção dada a si está 

sujeita a desmentidos futuros. A aventura do diário é, portanto, muitas vezes vivida como uma 

viagem de exploração, ainda mais se o conhecimento de si não é uma simples curiosidade, 

mas condiciona a continuação da viagem: é preciso escolher e agir” (LEJEUNE, 2014, p. 

303). O consumo da intimidade do outro pode ser esse espaço de análise de questionamento, 

esse laboratório de introspecção. A experiência do outro, quando me afeta, pode ser, de modo 

semelhante, uma viagem de exploração de si. 

e) Deliberar: “O diário está voltado para o futuro. Fazer o balanço de hoje significa se 

preparar para agir amanhã. Há em mim debate e diálogo: passo a palavra às diferentes vozes 

de meu ‘foro íntimo’. Essas decisões podem se repetir levar a uma decisão ou, ao contrário, 

estimular a hesitação. Mas escrever [narrar] força a formular os desafios e os argumentos, 

deixando os vestígios que poderão ser repensados. O diário permite também acompanhar de 

perto uma tomada de decisão (...) O diário não é forçosamente uma passividade, mas um dos 

instrumentos de ação (LEJEUNE, 2014, p. 304), não só de seu autor, mas a experiência do 

outro, quando compartilhada, pode ser um catalisador de uma mudança íntima de si. 

f) Resistir: o diário é um instrumento de resistência. “Como ‘aguentar’ quando a vida 

submete-nos a uma prova terrível? Como transformar o ‘foro íntimo’ em campo de defesa 

onde recuperamos as energias e buscamos forças? O diário pode trazer coragem e apoio 

(LEJEUNE, 2014, 305). Nessa utilidade, é possível observar com mais ênfase as redes entre 

usuários que se formam em Não tira o batom vermelho. Como será demonstrado nos 

exemplos selecionados, as redes de conversações (RECUERO, 2014) formam-se de maneira 

espontânea, desprendidas de maiores formalidades. Na maioria dos casos, como reforços 

positivos de incentivo às tomadas de decisões manifestadas (seguindo os mesmos padrões de 

ferramentas que permitem uma interação mais discreta e difusa – curtir/não curtir – ou mais 

expressiva, seja pelo compartilhamento de situações de identificação, conselhos, entre outros.  

g) Pensar: “A forma do diário desloca a atenção para um processo de criação, torna o 

pensamento mais livre, mais aberto a suas contradições, e comunica ao leitor a dinâmica da 

reflexão tanto quanto o seu resultado (...) em muitas atividades humanas, o diário é um 
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método de trabalho” (LEJEUNE, 2014, p. 305, grifo do autor). Pensar, da mesma forma, se 

faz presente pela mesma utilidade na ação de comentar. 

h) Escrever: “Mantém-se enfim um diário porque se gosta de escrever. É fascinante 

transforma-se em palavras e frases e inverter a relação que se tem como a vida ao se 

autoengendrar. Um caderno no qual nos contamos – ou folhas que mandamos encadernar – é 

uma espécie de corpo simbólico que, ao contrário do corpo real, sobreviverá. O prazer é ainda 

maior por ser livre. Qualquer um se sente autorizado a manejar a língua como quiser, escrever 

sem medos de cometer erros. Podem-se escolher as regras do jogo. Ter vários cadernos. 

Misturar os gêneros. Fazer de seu diário, ao mesmo tempo, o observatório da vida e ponto de 

encontro de seus escritos. Um diário raramente é corrigido e, no entanto, tem-se a impressão 

de progredir. O diarista não tem a vaidade de se acreditar escritor, mas encontra em seus 

escritos a doçura de existir nas palavras e a esperança de deixar um vestígio” (LEJEUNE, 

2014, p. 306). Nas práticas autobiográficas em vídeo essa doçura é reforçada e encontra força 

na formação das redes do vídeo, redes que se formam a partir do vídeo e entre os usuários, em 

suas dinâmicas de redes de conversação.  

Pensando em uma possível leitura para esses fenômenos, se o narrador bebe da fonte 

da experiência, nas práticas autobiográficas em vídeo, é da ação de narrar que se formam 

redes de afetos que se retroalimentam: relatos que afetam o autor, relatos que afetam o 

espectador (e, simultaneamente, relatos que afetam usuários que, com acesso aos mecanismos 

de interação, alternam as posições que ocupam no esquema narrativo, alternância essa 

iniciada desde as articulações de diferentes vozes que formam o tecido textual do vídeo. 

Quando o vídeo termina (sua projeção), sua permanência e movimento continuam pelas ações 

de interação do usuário, as vozes deslocam-se para aquilo que será produzido sobre o vídeo. 

As vozes, portanto, poderiam ser apropriadas por essa audiência que se faz mais ativa? Com 

base nessas utilidades do diário acima apresentadas, vamos analisar algumas manifestações 

dos usuários para ver como esses processos formam-se de maneira espontânea. Elas não se 

apresentam, necessariamente, de maneira separada. A decisão de iniciar um diário, assim 

como um canal no YouTube pode vir da vontade de fazer do narrar um exercício para atender 

a diferentes utilidades que auxiliarão necessidades específicas de cada indivíduo. O mesmo 

pode ser pensado sobre os comentários: o que motiva um sujeito a querer registrar sua 

aprovação, desaprovação, suas impressões pessoais em um determinado vídeo? Mais, do que 

isso, como observaremos a seguir, o que motiva um sujeito decidir deixar registrado ali, nesse 

espaço que se incorpora ao vídeo, a sua experiência pessoal, que, no caso do tema, vai 

perpassar um assunto delicado, incômodo que, quando compartilhado se faz em ambientes 
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onde se sinta seguro, amparado, íntimo, onde a confidencialidade e cumplicidade são 

necessidades (ou até mesmo requisitos) para retirar de dentro de si uma experiência negativa 

para, quem sabe, ressignificá-la e superá-la?  Cada um dos comentários selecionados reflete 

coleções observadas e organizadas a partir das utilidades que essa prática pode ter ou porque 

destacaram-se em algum aspecto, seja pelas formas de apropriação de uso da linguagem ou 

por alguma particularidade que apresentou.  

 

 
Figura 13 – Comentário 01. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg. Acesso 22 fev. 

2015. 
 
 

– Comentário 01: 

Selecionado a partir dos critérios de maior relevância do YouTube, o comentário foi 

publicado há um ano. Nele, vemos o registro da experiência da seguidora do canal, que 

categoriza seu relacionamento como abusivo e demonstra um esforço para terminá-lo e 

superá-lo. Em seu registro, ela coloca que tomou a decisão e a deixa como registro na 

madrugada (às 04h da madrugada), como essa necessidade de “sobrevivência” descrita por 

Lejeune: escrever um diário é também fixar o tempo passado, por uma apreensão de nosso 

esvanecimento futuro. Esse esvanecimento pode ser percebido pelas incertezas que ainda se 

manifestam em seu discurso, como a dupla leitura de “manifesta(va)” – ação no presente do 

indicativo e no pretérito imperfeito, que remete a um costume de seu relacionamento, mas 

onde ainda reside um risco de acontecer novamente, isso é “deliberar”, é a manifestação de 

um debate e diálogo das diferentes vozes de seu “foro íntimo”, que a levam a uma decisão: 

terminar o relacionamento; e “resistir”, fazendo desse ato de registro um campo de defesa 
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para seu “foro íntimo”. Ela relata que já o perdoou e deixa registrado que “foi a última vez”, 

ela esforça para “conhecer-se”, entender a imagem que faz de si, que permite que se 

desenvolva, repita-se, a transforme, mesmo que surjam erros e contradições em seus percalços 

que possam abalar as certezas que tem de si. Ela termina com um pedido de desculpas pelo 

“desabafo”, outra utilidade apontada por Lejeune (2014, p. 303). O espaço funciona como 

esse espaço onde ela pode refugiar-se, abrir-se sem risco e voltar ao mundo real, contribuindo 

para seu equilíbrio pessoal.  

 O comentário gerou 319 curtidas e comentários postados em uma distância temporal 

entre a publicação do comentário e das respostas, todas querendo saber como ela estava, 

quase um ano depois. Além de atualizar o comentário, vemos formar essa rede de 

conversação, de aproximação, de novos relacionamentos que dão suporte e apoio. 

 

 

 
Figura 14 – Comentário 02. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg. Acesso 22 fev. 

2015. 
 

– Comentário 02: 

 No comentário acima, percebemos o ambiente do vídeo como espaço para pensar, na 

medida em que podemos pensar um método que expande a compreensão do seguidor para 

outras formas de relacionamentos abusivos. No exemplo, as respostas em curtidas foram 

muito mais expressivas do que as respostas. Ainda assim, usuários engajaram-se em 

responder à pergunta formulada, como também identificar-se com o(a) autora do comentário. 

Essa expansão da reflexão pode iniciar um debate interessante, conforme pode ser observado 

no comentário a seguir: 
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Figura 15 – Comentário 03. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg. Acesso 22 fev. 

2015. 
 

 – Comentário 03: 

 O comentário e a interação entre usuários fluíram para o compartilhamento de 

conhecimentos, iniciados pela percepção de que o vídeo lida com formas de comportamento 

mais delicadas e que requerem uma atenção maior. O usuário identifica sutilezas de 

comportamento apresentados que podem fazer com que o abuso seja cometido por uma 

pessoa identificada como um psicopata. De um primeiro comentário mais objetivo, o 

questionamento de outro usuário estimulou um aprofundamento maior no assunto, feito pelo 

primeiro usuário. 
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Figura 16 – Comentário 04. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg. Acesso 22 fev. 

2015. 
 
 

– Comentário 04:  

 Neste registro, o seguidor do canal conseguiu adequar os gêneros de acordo com suas 

identidades de gênero e orientação sexual. Seu comentário chama a atenção por possuir um 

tom mais elucidativo e opera, quando nos debruçamos a ler os demais, como equilíbrio de 

tensões geradas por discursos de ódio. Da mesma forma que o vídeo utiliza recursos de 

rupturas que promove um despertar de consciência do espectador para o real, o comentário 

registra processos de identificação com a questão levantada de maneira mais sutil e registra 

como os processos de sensibilização podem ser encaixados na diversidade de arranjos afetivos 

que Jout Jout apresenta no início do vídeo. 

 

 

 
Figura 17 – Comentário 05. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg. Acesso: 22 fev. 

2015. 
 
 

– Comentário 05:  

O comentário acima diferencia-se dos anteriores pelo processo de identificação que 

acontece. Enquanto a ampla maioria dos comentários identificam-se e registram suas 

experiências como vítimas de relacionamentos abusivos – com a posição do eu-narrador do 

vídeo, uma quantidade menor de comentários identifica-se com ele/ela, com a pessoa sobre 

quem se fala: o abusador. A franqueza de assumir-se não só como um abusador, mas como 
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um “machista”, sua fala registra a busca por mudar seu comportamento. O apoio a essa busca 

registra-se nas curtidas do comentário e na resposta de outra seguidora do canal, que 

demonstra empatia e o estimula a persistir em sua busca. 

 

– Vídeo-respostas: 

 Por fim, uma outra modalidade de resposta que é interessante de ser observada são os 

vídeos-respostas. Destacam-se aqui a utilidade de escrever, que coloca em movimento a 

construção de outras narrativas como a do vídeo, coloca livre o manejo da língua, materializá-

las em outros códigos e produtos diferentes.  Como o próprio nome sugere são vídeos que 

funcionam como intertextos, permitindo identificar sua vinculação com Não tira o batom 

vermelho, construídos, porém, a partir de narrativas autorais de outros canais do YouTube. 

Dentro de toda pesquisa, estes foram os vídeos que se localizam fora do canal, embora seja 

possível perceber neles as utilidades do diário e confirmam o lugar de símbolo que o batom 

vermelho virou enquanto elemento de resistência de um posicionamento contra 

relacionamentos abusivos e empoderamento de identidades vinculadas a questões de gênero e 

visibilidade.  

 Apresentados em ordem cronológica de publicação, o primeiro vídeo-resposta foi o 

videoclipe da cantora Clarice Falcão, lançado no YouTube em 13 de novembro de 2015. Em 

uma versão da música Survivor, do trio americano Destiny's Child, o clipe coloca diferentes 

mulheres e meninas em um primeiro plano, com o rosto limpo e, depois de apresentadas, elas 

começam a interagir com um batom vermelho (Figura 18). Umas o passam delicadamente, 

outras borram a cara e uma, inclusive, opta por não querer passar. O primeiro plano deixa em 

evidência as beleza natural das diferentes personagens, indícios de suas fachadas sociais (na 

combinação de sua aparência e sua ação com o batom), a diversidade de formas, conceitos de 

beleza e o batom vermelho torna-se um símbolo de liberdade: não é preciso seguir o contorno 

dos lábios, você se pinta como quiser ou pode não se pintar, caso não queira. 
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Figura 18 – frame do videoclipe em que a cantora Clarice Falcão ultrapassa o contorno dos lábios, passando o 

batom em seu rosto. Fonte: https://www.YouTube.com/watch?v=NlxFf40Lqx4. Acesso: 27 jan 2018. 
 

 

 O segundo vídeo foi publicado em 25 de novembro de 2016 a partir de um projeto 

fotográfico de uma artista residente no município de Campos dos Goytacazes, Mayhara 

Barcelos. O vídeo, homônimo ao vídeo de JoutJout Prazer, também trabalha a diversidade da 

beleza feminina com fotografias das personagens de batom vermelho. Elas aparecem 

individualmente e depois em grupo. Mayhara traz uma forma interessante de trabalhar a 

mensagem da ruptura com a aceitação ou a naturalização do relacionamento abusivo de uma 

maneira interessante. Utilizando a pixilation, técnica de animação com atores vivos são 

captados quadro a quadro compondo o movimento, cada personagem faz um movimento 

reverso partindo de uma expressão triste e oprimida com o batom borrado para uma expressão 

de sorriso com o batom em seus lábios (Figura 19). Novamente, o batom faz-se símbolo na 

narrativa sendo o elemento de empoderamento e reconstrução das sequelas deixadas por esse 

tipo de relacionamento.  
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Figura 19 – frame do momento em que o batom vermelho é reconstruído na boca da personagem. Fonte: 
https://www.YouTube.com/watch?v=_zW7-un0tUc&list=UUlIWC_WsuYhVZiGNWINUO4g&index=6. 

Acesso: 27 jan. 2018. 
 

 

 O último foi uma resposta ao vídeo, publicado no dia 25 de fevereiro de 2018, data em 

que Não tira o batom vermelho completou três anos, por Winnie Pereira, proprietária do canal 

Como vejo o mundo. Ela aproveita a data de publicação do vídeo e produz uma nova narrativa 

sobre o tema. De forma mais monológica falando para sua audiência sobre suas experiências 

com relacionamentos abusivos e mostrando que foi o vídeo de JoutJout Prazer que a fez 

perceber que ela estava em um relacionamento abusivo e ela só percebe isso anos após o 

término do seu relacionamento. Com um intuito colaborativo, ela constrói uma narrativa em 

que ela identifica sete fases de um relacionamento abusivo, mostrando que há uma fase 

anterior ao relacionamento que facilita a entrada nesse tipo de relacionamento até a fase de 

término do relacionamento. De maneira muito franca, ela fala sobre as dificuldades que 

permanecem nela para relacionar-se com outras pessoas, reconhecendo, inclusive, 

comportamentos nocivos que ela passou a ter após o trauma vivido. 
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Figura 20 – frame do vídeo-resposta do canal Como vejo o mundo. Fonte: 

https://www.YouTube.com/watch?v=Ob9jVDUTV3M. Acesso: 01 mar. 2018. 
 

 

Os comentários aqui analisados são uma pequena amostragem: amostragem do que foi 

coletado; uma amostragem do que circula, de fato, no canal; e da diversidade de formas de 

interpretação e utilidades que o ato de assistir e de engajar-se em um comentário pode conter. 

Perceber aproximações e distanciamentos, perceber elementos que os reunissem em coleções 

próximas se tornou possível nessa pesquisa quando entendemos que o vídeo continha essa 

aproximação com a escrita de um diário pelas utilidades que ele revelava. Assim, observamos 

Não tira o batom vermelho como um espaço aberto que demanda tempo e experiência para se 

construir e que, igualmente, pelo símbolo que ele virou, pelas utilidades a que recorrem não 

só a autora quando idealiza e executa o vídeo, como os espectadores, usuários, seguidores e 

interatores, torna-se lugar, fixação: um lugar de encontro (de si como outros). Entre tantos 

números que circulam pela plataforma e pela web, os usuários o buscam, como é percebido no 

comentário abaixo (Figura 21):  
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Figura 21 – Comentário 06. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg. Acesso 22 fev. 

2015. 
 

 

A seguidora registra a função e o símbolo que o vídeo adquiriu para ela: “hoje voltei 

aqui porque eu estava me sentindo em um relacionamento abusivo e confirmei” (grifo nosso) 

e termina compartilhando com quem estivesse ali que iria sair “e de batom vermelho”. Esse 

comentário foi um dos que mais geraram interações: 691 curtidas e 34 respostas, todas em 

apoio à decisão e registro da usuária. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A partir de uma revisão bibliográfica estruturada em teorias que estudam a evolução 

das tecnologias de comunicação em relação às práticas culturais e os modos de ser, estar e se 

representar no mundo, buscamos analisar como as práticas autobiográficas em vídeo no 

YouTube consagram lugares de experimentação para uma compreensão mais interagente na 

relação eu e outro na construção da experiência de si – seja pelas transformações imbricadas 

pelos dispositivos, em seus discursos próprios sobre a sociedade, seja pelos modos como os 

sujeitos incorporam e apropriam-se dessas tecnologias em seu cotidiano, adaptam-se aos 

novos ritmos e estéticas que passam a circular em forma de produção e consumo de 

conteúdos. 

Os objetivos inicialmente propostos foram realizados ao longo do trabalho, ao 

conseguir analisar como as transformações nas tecnologias de comunicação impactam as 

configurações socioculturais e a construção das subjetividades e como essas tecnologias 

interferem na capacidade de produção de linguagens pelos sujeitos usuários da internet; além 

de demonstrar também como todas essas mudanças desestabilizam as polaridades dos 

modelos emissor-receptor, assim como autor-espectador, imprimindo novas compreensões de 

interpretação das práticas autobiográficas na contemporaneidade. 

A hipótese inicial foi confirmada, ainda que preliminarmente, a partir do momento em 

que foi possível projetar como as diferentes formas de interação disponíveis nas redes sociais 

digitais atuam na construção da experiência dos usuários que se engajam em ações deixando 

registrados vestígios de sua experiência pessoal que, de algum modo, são incorporadas à 

narrativa do vídeo, tornando-o um ponto de partida para processos de constante atualização, 

ressignificação e representação, sendo um meio de experimentação para práticas 

contemporâneas de construção das subjetividades. 

Não tira o batom vermelho, objeto selecionado, oferece interessante material para 

análise, desde sua concepção, por seguir certos construtos e regimes de expressão de um 

conjunto maior que compõe as práticas autobiográficas em vídeo, embora não possa ser 

enquadradado em categorias demasiadamente estanques ou pré-concebidas. Sua narrativa é 

efeito de uma experiência que afeta sua autora. A partir disso, ela transita por diferentes locais 

e perspectivas de onde retira e seleciona os relatos que aparecem no vídeo. A montagem que 

resulta desse material segue premissas de cumplicidade, confidencialidade de relações sociais 

mais íntimas e a narrativa apresenta experiências sem nomes ou endereços, mas representadas 
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por uma persona construída ali no canal em suas fachadas sociais de representação. Abre-se 

um caminho para a identificação e o relacionamento abusivo é colocado em discussão, o que 

perdura para além dos seus oito minutos de duração. Percepções sobre tempo e espaço são 

ressignificadas constantemente pelos seguidores dos canais: espectadores, usuários e 

interatores que dispõem de ferramentas interfaceadas para estimular suas intervenções. Toda a 

diversidade de ações, desdobramentos, trânsitos e movimentos desafiou um modo de 

conseguir visualizar coleções – aproximações e distanciamentos – nos fluxos que os usos ali 

deixavam como registro. Foi preciso voltar ao vídeo e percebê-lo como um diário, construído 

a partir das utilidades nele presentes, perceber a compressão de experiências que ele abrigava 

e ver que elas se expandiam em outros espaços do ambiente do vídeo, conforme foi estudado, 

e em que se destacaram os comentários. 

Durante a coleta, organização do material em diferentes coleções, agrupadas pelas 

aproximações que as interações de comentários e respostas de diferentes usuários 

estabeleciam sem maiores pretensões,  buscamos observar como as práticas autobiográficas 

em vídeo, quando inseridas em uma rede social digital como o YouTube, atualizam e 

expandem a percepção do que podemos compreender como experiência. Construída a partir 

da interação entre sujeitos sociais, nas trocas entre eu e o outro, aquilo que narramos resulta 

de uma construção da linguagem, de uma representação de algo vivenciado ou relatado. As 

tecnologias de comunicação – ainda que em um estágio inicial da técnica  – já produz efeitos 

nas formas de comunicação e regimes de expressão e encontram em ambientes como o 

YouTube locais para a experimentação. Conforme vimos ao longo do trabalho, enquanto o 

conceito de espaço remete a uma abertura, que precisa de tempo e experiência para se 

construir; o lugar constitui a fixação que se configura por atividades sociais que criam 

vínculos de pertencimento. Entre o espaço e o lugar, há um meio do caminho que é o local, 

instância fundadora da relação do mundo com o indivíduo e da sua relação com o outro, 

constrói um sentido comum que viabiliza o vínculo social (LEMOS, 2007, p. 128). É no local 

que ocorrem as interações entre usuários, esses engajamentos entre sujeitos – que muitas 

vezes mantêm somente aquele contato ali registrado ou que se conhecem na esfera virtual. Ele 

é a outra instância que se faz presente em Não tira o batom vermelho para que a prática 

autobiográfica em vídeo seja um espaço de experiência compartilhada e para que possa 

incorporar todos os relatos e afetos que ele passa a abrigar. Nesse sentido, não podemos 

pensar apenas em Não tira o batom vermelho como um vídeo, mas como um processo em 

constante atualização e ressignificação, como um espaço aberto que demanda tempo e 

experiência para se construir e que, igualmente, pelo símbolo que ele virou ao se popularizar 
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na plataforma e em outras redes sociais. Para muitos usuários aquele é um ambiente de 

retorno, onde é possível conservar a memória; sobreviver; desabafar; conhecer-se; deliberar; 

resistir; pensar; ou mesmo escrever (LEJEUNE, 2008) – mesmas utilidades que podem ser 

percebidas na ação da autora quando idealiza e executa o vídeo; e que se dissemina entre os 

espectadores, usuários, seguidores e interatores sem uma coordenada, um discurso que lhe 

atribui esta função, e, por isso, torna-se lugar, torna-se fixação. 

As narrativas de si como a de Não tira o batom vermelho estão atravessadas por 

experiências vindas de diferentes fontes. Elas não podem mais ser circunscritas às distâncias 

temporais e espaciais da figura clássica do narrador benjaminiano, pois, além de terem uma 

forte aderência da informação, uma das principais fontes e formas de conteúdos das RSDs, 

elas estão inscritas em conceitos diferentes de distância e espaço. Além disso, se o YouTube 

lida com um usuário em trânsito e estrutura seus ambientes, interfaces para que seus vídeos e 

usos se adaptem a essa característica fundamental da presença na web, para dar conta de 

fluxos que se constroem e dissipam de maneira veloz. Embora deixem vestígios – uma 

reminiscência da permanência – os recursos de interação possibilitam a alternância dos papéis 

de atuação dos usuários da plataforma, permitem que assumam a voz da narrativa, ainda que 

por um curto período de tempo, para deixar ali seu relato, seus vestígios que são incorporados 

a Não tira o batom vermelho. Dessa forma, a narrativa não se esgota dentro daquele produto 

específico: continua em construção colaborativa pelos próprios espectadores. O afeto, tomado 

aqui pelo realismo afetivo (SCHOLLHAMMER, 2007), que possibilitou enxergar a ação do 

sujeito na obra (nesses diferentes papéis), suas intervenções e a partir dele começa a se 

desenhar a ideia dessa rede de afetos – uma vez que há registros de discordâncias e, inclusive, 

ataques às formas de apresentar e pensar as experiências relatadas. 

O vídeo é, portanto, o ponto de partida, ação primeira (desde sua idealização e 

execução) e, pela interface e seu ambiente, usuários podem estabelecer, a partir dele e em 

torno dele, suas redes de relacionamento. Nesse movimento, o vídeo encontra constantemente 

formas de atualização e se transforma de produto em processo (MONTAÑO, 2015a), 

estabelecendo, em um quadro maior, práticas culturais e construção de subjetividades. 

O objeto e os fenômenos discutidos não se esgotam em suas análises, uma vez que se 

encontram em um estágio inicial da técnica, e os resultados obtidos na pesquisa apontam e 

abrem campo para expandi-la para a análise das interferências e intervenções específicas 

dessas alternâncias de posição entre emissor-receptor, autor-espectador nesses gêneros 

autorreferentes da web. Se há um diálogo inicial imaginado entre a youtuber e seu espectador 

(ou sua espectadora), ele se difunde em diálogos secundários, entre usuários que passam a 
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interagir com o vídeo e entre si. Nesse aspecto colaborativo da rede, podemos pensar em 

novas formas de pensar a processualidade que adquire o vídeo? Como podemos pensar a 

tomada de voz que o usuário faz ao registrar alguma percepção ou o relato de uma 

experiência, como faz o narrador? No sentido de debater de forma mais abrangente a 

complexidade desse cenário analisado, desse trânsito de identidades e papéis que os 

interatores assumem enquanto consomem o vídeo, colocamos essas questões como 

norteadoras para desdobramentos dessa pesquisa. 
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ANEXO A 
 

 

Transcrição do Vídeo Não Tira o Batom Vermelho 
 
 
 
Esse vai ser um vídeo tenso de gravar. Mas, eu vou conseguir! Porque... ele tem que existir. 
Eu estava com uma mulher maravilhosa outro dia no Facebook,  a gente começou a falar de 
 nossas experiências com relacionamentos abusivos que tivemos. E a gente quase se abraçou 
virtualmente, porque... E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos. Porque 
é uma coisa muito recorrente mas, geralmente você não sabe que você tá num relacionamento 
abusivo. Uma parte de você sabe, mas meio que não sabe ao mesmo tempo. E pra rechear 
mais esse vídeo eu fui num grupo MARAVILHOSO que eu participo no Facebook e pedi 
histórias de pessoas que já tiveram relacionamentos abusivos. E depois de ficar 3 horas 
chorando lendo essas histórias eu vou agora, falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. 
Vamos tentar fazer isso com bom humor? (VAMOOOOOSSS). Primeira coisa: não existe só 
relacionamento abusivo homem com mulher. Homem sendo escroto, mulher sendo coitada. 
 Pode ser o contrário também. Ou pode ser mulher com mulher ou pode ser homem com 
homem. Eu vou falar de relacionamento entre homens e mulheres mas você coloca ai o 
gênero que você quiser tá? Nos artigo que eu for usar... Tá bem? Então tá bem! “Mas Jout 
Jout, como eu vou saber se estou em um relacionamento abusivo?” Você não sabe! Ou você 
sabe mas escolhe não saber. Então.. Fique atento aos sinais. E quais são esses sinais???? 
Vamos responder algumas perguntas aqui comigo... Venha cá. Este sujeito está te impedindo 
de sair com seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os seus familiares? 
 [INSERÇÃO DE CARTELA: RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE 
BUZINA]. Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta “com esse 
batom vermelho”? Ele já balançou um guardanapinho na tua cara? “Tira esse batom!” 
[INSERÇÃO DE CARTELA: RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. 
Ele já controlou A DISTÂNCIA as roupas que você vai usar ou o lugar que você vai usar essa 
roupa? (RELACIONAMENTO ABUSIVO). Essa pessoa já te pediu pra excluir pessoas do 
seu Facebook ou Orkut  (na época áurea da vida)? [INSERÇÃO DE CARTELA: 
RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Ou essa pessoa já te impediu 
de falar na vida real com certas pessoas? [INSERÇÃO DE CARTELA: 
RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Sempre que vocês brigam, de 
alguma forma muito estranha não é explicada, você está sempre errada?  E você sempre acaba 
pedindo desculpa mesmo quando no início você tinha certeza de que estava certa... Mas rolou 
alguma coisa ali que ele falou, que você falou: “gente, eu acho que eu que estava errada... 
Será?“ E ai você olha pra trás e fala: “e todas as brigas que a gente já teve na vida, e eu que 
estava errada” [INSERÇÃO DE CARTELA: RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM 
DE BUZINA]. CHANTAGEM EMOCIONAL!! Sempre uma boa pedida “aaaaaahhh, acho 
que eu vou terminar com você...” “Termina, eu me mato!”– ele diz.. E aí você fala: “é, não 
vou terminar. Não quero que ele se mate. Melhor não terminar!”. [INSERÇÃO DE 
CARTELA: RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Ele te faz, de vez 
em quando, se sentir burra? Feia? Estúpida? Inferior a ele... e ele faz você achar que é uma 
benção ele estar ao seu lado porque ninguém merece uma pessoa como você. Mas ele, 
aguenta... Então, você tem que ficar pianinho, porque se você perder aquele ali, você nunca 
mais vai conseguir ninguém. [INSERÇÃO DE CARTELA: RELACIONAMENTO 
ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Ele tem vergonha de te beijar em público ou de estar 
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com você em público em qualquer situação? Não querer demonstrar afeto em público é uma 
coisa, a gente entende. Ter vergonha de você em público é outra coisa.. [INSERÇÃO DE 
CARTELA: RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Ele faz uma 
merda colossal e aí você fala: “fez uma merda colossal” e aí ele chora, arrependido, 
profundamente. E ele jura que aquilo jamais vai acontecer novamente.. E que ele foi estúpido. 
E ele implora o seu perdão! Hm hm [INSERÇÃO DE CARTELA: RELACIONAMENTO 
ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Ele uma vez queria transar e você não quis. E ele 
ameaçou ir embora, terminar com você?  [INSERÇÃO DE CARTELA: 
RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. Quando você conquista 
alguma coisa maravilhosa o rapaz fica triste, porque você conquistou e ele não conquistou. E 
aí, você para de ficar feliz por você. E aí, você fica triste e se sentindo culpada porque você 
foi melhor do que ele em algum momento? [INSERÇÃO DE CARTELA: 
RELACIONAMENTO ABUSIVO; COM SOM DE BUZINA]. E aí, chega aquele momento 
em que o sujeito, depois de ter te esculhambado termina com você e aí você fala: “oh não, a 
gente terminou por minha causa, eu fiz tudo errado. Eu não merecia o amor dele que era 
imenso” Um jeito de saber se você está passando por isso tudo, antes de você ficar com ele, 
você era uma pessoa felizinha. Depois de ficar com ele um tempo, você está murcha como 
uma uva passa. E você está chorando por qualquer coisa e as pessoas estão falando: “ei, esse 
menino não está te fazendo bem não.” Você fala: “lógico que está, ele é ótimo. Ele super... 
Ele me ajuda em várias coisas Ele... Entendeu?” O relacionamento é construído de forma tal 
que ele faz você achar que só ele no mundo poderá te amar, e te tratar bem, mesmo ele não te 
tratando bem. E você nunca vai achar alguém que goste de você, porque você é esquisita, 
porque você é suja, porque você é uma puta! Mas ele... te aceita como você é. Então.. se você 
terminar com ele, você está condenada a uma vida solitária, porque ninguém vai querer você. 
 E aí, você vai ficando ali, preso naquela teia de manipulação sem fim, achando que você tem 
que estar ali, porque é sua última salvação. Porque sem aquele relacionamento, você vai ficar 
sozinha para sempre. ISSO NÃO É VERDADE! ISSO NÃO É VERDADE NEM POR UM 
SEGUNDO! Ele te bota numa bolha tão louca de que, tudo que não é ele é ruim, que você 
começa a acreditar nisso. E aí você começa a não conseguir interagir com ninguém, e o seu 
emocional fica dependendo dele. Não pode ficar feliz sozinha. Você tem que ficar feliz com 
ele só. Como é que pode uma coisa dessa? Se ele morrer, acabou a felicidade? Não pode mais 
ser feliz! Não tem isso mais de ser feliz. Acabou! Se um rapaz acha que para você ficar bem, 
você precisa dele... Começamos errado. Se o sujeito tem a necessidade de te diminuir para que 
ele possa ficar grande, maravilhoso , ao seu lado, talvez não seja um bom relacionamento pra 
você está metida. Às vezes você se dá conta de que está errado aquilo, e aí você fala: “acho 
que eu vou sair desse namoro aqui”. Mas aí você fala: “poxa, mas nós temos uma história tão 
linda, pra que desperdiçar? Ah, mas eu vou jogar fora anos de relacionamento por uma 
coisinha boba dessa? Quem nunca levou um tapinha na cara?”  “Eu não quero terminar com 
ele pra não ficar sozinha” Não é um bom motivo também pra não terminar. Você não precisa 
estar com alguém para ser uma pessoa feliz e completa, você pode estar só com você. A gente 
fica ouvindo essas músicas brasileiras que nos dizem “que é impossível ser feliz sozinho”. 
Não é impossível ser feliz sozinho. Inclusive, só é possível ser feliz com alguém quando você 
consegue ser feliz sozinho. “UUUUUUUUUOOOOOUUUU ARRASEI AGORAAAA 
(comemoração). Ah, e mais... Relacionamento abusivo não é igual a tapa na cara. Você pode 
ser abusada psicologicamente ou sexualmente, porque estupro não é só de cara esquisito na 
rua que vem e te enfia o peru. Estupro pode ser dentro de casa! Com o seu namorado. Então, 
por favor, se você conhece alguém que está num relacionamento abusivo, avisa a essa pessoa, 
porque essa pessoa não sabe, ou essa pessoa está em negação, porque é geralmente assim que 
a gente fica quando estamos sofrendo coisas, porque a gente fica achando que merece aquele 
sofrimento, porque nós somos vadias, sujas, burras e estúpidas que merecem sofrer para 
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aprender a valorizar um homem de verdade. Então... Avisa para ele que isso não é verdade. 
Que não precisa de nada disso. Tá bem? Vamos sair disso! Se precisar de uma ajuda, estamos 
ai. Ah, e você que está achando que está super gostoso, super poderoso porque está 
controlando uma pessoa. Hum.... Né? 
Mulheres maravilhosas que me ajudaram a construir esse vídeo, vocês são minhas rainhas. 
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