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Resumo 

 

Reconhecer o protagonismo que a mídia tem nas nossas experiências sociais é importante 

para compreender a construção dos padrões estético-culturais ao longo do tempo. Com o 

surgimento do YouTube – portal de compartilhamento e exibição de vídeos – a integração 

de informações e culturas foi potencializada. Dessa forma, esse trabalho analisou as 

problematizações no canal JoutJout Prazer, relativas à beleza e ao corpo. Nos conceitos 

de beleza em Umberto Eco e na História do Corpo de Corbin, Courtine e Vigarello 

refletimos sobre como o corpo assumiu o seu espaço na vida social. Na Sociologia do 

Corpo de Le Breton, revemos as consequências que o corpo sofreu com as mudanças do 

século XX. Analisando o discurso da youtuber em um vídeo sobre a existência ou não do 

bonito e feio, percebemos que há algumas contradições considerando as características 

do canal:  empoderar e valorizar o indivíduo. 
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Introdução  

 

 As diferentes mídias disponíveis atualmente contribuem na construção e na 

legitimação de padrões culturais. Reconhecer o papel protagonista que a mídia tem nas 

nossas experiências sociais e na nossa concepção do eu é importante para compreender a 

imposição de padrões estético-culturais e de determinações de modos específicos de vida. 

 O rádio, a televisão e o cinema veiculam culturas relativas ao significado de ser 

homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, positivo ou negativo, moral ou imoral. 

Toda a vida cotidiana está “amarrada” pela mídia de uma forma ou de outra. A imagem, 

o discurso, os mitos e os espetáculos produzidos por ela condicionam comportamentos 

sociais e fornecem material para moldar a identidade do indivíduo (KELLNER, 2001). 

 Considerando essa sociedade midiatizada, que medeia valores e estabelece 

identidades a serem seguidas, os indivíduos estão constantemente em conflito com suas 
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representações sociais (KELLNER, 2001). Em um terreno de disputa, criado pelas 

diversas formas de mídia, cada um é bombardeado com informações e comandos de como 

devem ser, principalmente em relação ao corpo, que deve sempre corresponder ao belo 

estabelecido pela sociedade. O grande desafio é se sentir satisfeito consigo mesmo no 

meio de tantas imposições numa sociedade de aparências. 

 O corpo assume diversas significações do eu e é nosso principal meio de 

comunicação com o outro e com o mundo. As idealizações desse corpo são, na maioria 

das vezes, reflexo de imposições da grande mídia e é notório como os padrões de beleza 

influenciam na construção de uma identidade própria e na forma como relacionamos com 

o outro. Em relação a esses moldes, Gomes (apud GONÇALVES, 2014, p. 2) considera: 

O fato é que nos é dada a liberdade de controlar nossos próprios corpos, 

mas somos aprisionados pelos discursos constrangedores da saúde, da 

boa forma física e do cuidado com o corpo, ensejados por três frentes 

de trabalho: mídia, indústrias da beleza e inovações tecnológicas e 

científicas. 

 O espaço midiático vem sendo ocupado cada vez mais por vertentes alternativas 

que propõem outros caminhos para se pensar o mundo. O YouTube4 – portal de 

compartilhamento e exibição de vídeos – emergiu e é atualmente uma das plataformas 

mais importantes da comunicação no contexto virtual (JÚNIOR e MENDES, 2012). Esse 

espaço, que pode ser considerado uma mídia contra hegemônica5, reúne diferentes 

artistas, amadores e profissionais. Eles fazem vídeos de si mesmos e expõem o seu 

trabalho livremente, já que o compartilhamento dos vídeos pode ser feito por qualquer 

um que possua uma conta na página. Os autores Valiati e Tietzmann (2013) citam Green 

e Burgess para explicar o sucesso atingido pelo site.  

As atividades coletivas de milhares de usuários, cada qual com seus 

entusiasmos individuais e interesses ecléticos, resultam em um arquivo 

verdadeiramente vivo da cultura contemporânea formado a partir de 

uma grande e diversa gama de fontes (BURGESS e GREEN, 2009, 

p.120, apud VALIATI e TIETZMANN, 2013).  

 Esse grande arquivo com diversas fontes permitiu o surgimento de diversos 

formatos característicos do site como os vídeos de resenhas, vlogs, covers e tutoriais 

(FONTENELE e BARRETO, 2015). Esse ambiente virtual diversificado contribui para a 

produção de significados culturais e viabiliza a expressão pessoal. Esse foco é assumido 

pela própria empresa que passou a ter o seu slogan como “broadcast yourself”6.  

                                                 
4 https://www.youtube.com/ 
5 Com base nas reflexões de Júnior e Mendes (2012), consideramos uma mídia hegemônica aquela que 

está sob o domínio de poucos grupos sociais ou empresas, podendo exercer um domínio cultural e 

ideológico. Dessa forma, a internet e o Youtube podem ser caracterizados como contra hegemônicos 

devido à sua coletividade: todos que estão inseridos no meio podem criar e promover ideias diversas 

(JENKINS, 2009, apud SOUSA, 2015). 
6 Tradução: “Transmita-se para o mundo” (VALIATI e TIETZMANN, 2013) 
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 Admitindo a riqueza que o site Youtube reúne em termos de cultura e narrativas, 

as concepções de beleza, corpo e identidade são fomentadas e propostas constantemente 

por diferentes indivíduos que fazem parte desse gigantesco espaço virtual e obviamente 

também da nossa diversificada sociedade. Diversas concepções são concebidas e 

compartilhadas através das visualizações dos vídeos ou até mesmo por meio das relações 

interpessoais, já que vários valores vinculados pelos vídeos acabam sendo incorporados 

pelas pessoas e passadas adiante.  

Quanto mais o indivíduo tem contato com representações culturais 

diversas, maior é o conjunto de identidades que esse indivíduo pode 

aderir, podendo inclusive assumir mais de uma ao mesmo tempo, ou até 

mesmo identidades contraditórias e que continuam se chocando 

(HALL, 2006, apud FONTENELE e BARRETO, 2015, p.7). 

 O canal JoutJout Prazer7, por exemplo, conquistou credibilidade nas mídias 

alternativas e tradicionais e isso potencializou a criação e transmissão de significados. 

Com um pouco mais de um milhão de inscritos, a jovem de 25 anos, Julia Tolezano, se 

destaca pela sua originalidade, carisma e leveza. A jornalista, apelidada como JoutJout, é 

formada pela PUC-Rio, começou a postar os vídeos como uma forma de auto-aceitação, 

sem uma finalidade propriamente traçada.  

 Com o amadurecimento do canal, era perceptível que Julia tinha conquistado o 

seu conforto em frente à câmera. Isso é evidenciado, por exemplo, no vídeo “Não tira o 

batom vermelho”8. É um dos mais visualizados (quase 3 milhões de visualizações até 

02/07/2017) e aborda a dura realidade dos relacionamentos abusivos de forma leve. Os 

vídeos não seguem um roteiro, não tem cenário fixo e contam apenas com a JoutJout e 

uma câmera. Esse formato independente e conteúdo de fácil compreensão permite que 

diferentes grupos sociais, principalmente as mulheres, consumam o seu conteúdo e 

reflitam sobre os pontos de vista que a youtuber oferece.  

 Há uma conduta empoderada de JoutJout quando ela assume abertamente as suas 

vontades, direitos, anseios e desafios em ser mulher, jornalista e cidadã comum. Seu jeito 

“desencanado” de enfrentar preconceitos, estereótipos e tabus conquistou uma legião de 

fãs que se sentiram representados em suas falas. Segundo Horochovski e Meirelles 

(2007), a noção de empoderamento pode ser comparada com a ideia de autonomia, pois 

                                                 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg&t 
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está relacionada à capacidade dos indivíduos e grupos poderem definir sobre os assuntos 

relativos a eles. 

 Dessa forma, o canal JoutJout Prazer pode ser considerado um formador de 

opinião importante, pois não determina um único modo de ser e através de informações 

múltiplas, a youtuber enfatiza que cada indivíduo tem o poder de escolha sobre si mesmo. 

O canal se destaca também por problematizar padrões tidos como naturais e concepções 

enraizadas, já que durante muito tempo as mulheres não tinham direito à fala e muito 

menos à opinião divergente. Esse meio de comunicação é um objeto relevante, pois 

articula diversos significados através de óticas alternativas, incluindo também 

considerações sobre a definição do belo no Brasil. À vista disso, além de entender a 

relação entre a beleza e o corpo, esse trabalho busca por respostas para as seguintes 

questões: como o canal JoutJout Prazer problematiza os padrões estético culturais? Como 

o corpo e a beleza são tratados pela jovem? Quais significados são acionados e temáticas 

abordadas ao se falar de corpo e beleza? É importante perceber também se o canal apenas 

propõe novos padrões ou se, através das suas discussões, expande o leque de 

possibilidades na construção do eu. 

 

Padrões estético-corporais contemporâneos difundidos pela mídia 

 

 A mídia hegemônica está sempre construindo seus significados sobre o corpo, seja 

por meio de propagandas, telenovelas, filmes ou em programas 

socioeducativos/informativos. Na maioria das vezes, o corpo na mídia é glorificado e 

idealizado, como um modelo a ser seguido (MELGAÇO, 2016). Esse corpo se pauta em 

modelos ocidentais: pele clara (um pouco bronzeada), olhos claros, cabelos lisos e corpos 

magros. Esse protótipo imposto pela indústria da beleza não se adequa ao corpo das 

brasileiras e, então, percebe-se a imposição e a divulgação de um corpo importado. A 

gordura e as marcas da velhice são algumas características que não correspondem ao 

padrão de beleza jovem e perfeito disseminado na sociedade e por isso não ganham o 

mesmo espaço na mídia. Quando são retratadas servem, na maioria das vezes, para 

reforçar os padrões estéticos vigentes (GONÇALVES, 2014). 

 Essa estética corporal e da beleza podem ser comprovadas em alguns formatos 

como nos comerciais de cerveja e nas propagandas de moda. No âmbito publicitário, o 

corpo feminino é instrumentalizado e usado como objeto para capturar a atenção do 
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consumidor na divulgação de produtos designados para homens e mulheres. Quando o 

corpo feminino não é posto para seduzir o homem, ele é colocado para servir como padrão 

a ser atingido pelas outras mulheres. Isso é comprovado ao se perceber que “nas mídias, 

aquilo que dá suporte às ilusões do eu são, sobretudo, as imagens do corpo, o corpo 

reitificado, feitichizado, modelizado como ideal a ser atingido em consonância com o 

cumprimento da promessa de uma felicidade sem máculas” (SANTAELLA, 2004, p.125 

e 126 apud MELGAÇO, 2016). 

 No caso dos comerciais de cerveja, a mulher expõe corpo esguio, cabelo liso e 

loiro para ser comparado à uma garrafa de cerveja com linguagem do tipo: “loira gelada” 

e “essa é boa” (CASTRO e PRADO, 2012). Em comerciais de perfume, por exemplo, a 

mulher, com a beleza e o corpo correspondentes ao padrão estético, é sedutora. O poder 

que ela carrega parece servir para atrair o sexo oposto. A sociedade moderna machista 

proporcionou essa exposição do corpo feminino padrão como recurso para o consumo e 

paralelamente como sustentação de um padrão de beleza. As necessidades econômicas e 

de mercado da sociedade capitalista colocaram o corpo na mídia e por isso, muitos estudos 

surgiram relacionando o corpo com a publicidade, com a moda e com a arte para se pensar 

a representação hegemônica do corpo perfeito e da estética (GOMES, 2011). Não cabe 

nesse trabalho avaliar a objetificação que é feita com a mulher no espaço midiático, mas 

é sem dúvidas um assunto importante a ser esclarecido em futuros trabalhos.  

 A relação entre a felicidade plena e o corpo escultural exibido nas redes foi 

construído no subconsciente da sociedade moderna e por isso a busca para atingir esse 

corpo nunca tem fim. Na realidade do Brasil, na qual possuímos variados biótipos, 

reproduzir um padrão de beleza que não nos pertence é negar a multiplicidade e a 

individualidade da nossa população (GONÇALVES, 2014). Não podemos nos esquecer 

da relação mídia-sociedade, na qual os meios de comunicação de massa abarcam e 

reciclam os conteúdos, as demandas e as tendências comportamentais de uma sociedade 

e o público se apropria e ressignifica os mesmos (CASTRO e PRADO, 2012). É claro 

que, atualmente, as regulamentações socioculturais que “pré-determinam” a construção 

do corpo estão sendo mais diversificadas com a ajuda de espaços virtuais 

comunicacionais como o Youtube. Ainda assim, é preciso entender que o nosso corpo 

social é complexo, possuindo forças que entram em conflito e que abrem diferentes 

caminhos para que conceitos sejam construídos e concebidos ao longo do tempo. 
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A relação da beleza e do corpo na modernidade e pós-modernidade  

 “Belo”, juntamente com “maravilhoso” e “bonito” são adjetivos que usamos com 

frequência para caracterizar algo que nos agrada. Em diversas épocas históricas criou-se 

um laço estreito entre o “belo” e o “bom”. Aquilo que é bom não apenas nos agrada, mas 

também é algo que gostaríamos de ter (ECO, 2012).   

O corpo na contemporaneidade se destaca pela grande preocupação com a beleza, 

a juventude e o prazer.  A partir da Belle Époque, o modelo do homem e da mulher magros 

e longilíneos os predomina (CORBIN, VIGARELLO e COURTINE, 2011). Há uma 

necessidade perene em apresentar um corpo que corresponde ao belo e que 

preferencialmente satisfaz o outro, já que ao passar do tempo esse corpo passa a ocupar 

com mais veemência o espaço público, seja ele físico ou virtual. A demanda pelo 

hedonismo também se demonstra como fator determinante nesse processo (MAROUN e 

VIEIRA, 2008). 

 No período do século XX, o ser humano começa a se relacionar com maior 

intensidade à tecnologia. Os meios de comunicação e a industrialização começam a 

constituir e a promover uma comunicação de massa. Dessa forma, a produção imaginária 

do corpo começa a se transferir para a fotografia de revistas, o cinema, a televisão e a 

internet, colocando a parcela economicamente dominante da sociedade para impor esses 

sentidos às outras e padronizando-a. Segundo  Corbin, Vigarello e Courtine (2011, p. 

159), “[...] o corpo do homem do século XX – que vai ser durante muito tempo, em 

primeira linha, o corpo de mulher – será submetido às incertezas de um tríplice regime, 

cosmético, dietético e plástico, considerado aqui em uma ordem crescente de novidade 

em comparação com as práticas antigas”. As mudanças foram tão profundas que os 

autores consideram esse tempo a maior reviravolta que o corpo humano já conheceu, 

podendo até propor a hipótese de que não havia um corpo autônomo antes do século XX.  

 “Antes de qualquer coisa, a existência é corporal” (LE BRETON, 2012, p.7) e por 

isso “sentimos na pele” as imposições sociais causadas pelas transformações culturais e 

econômicas. Tendo isso em mente, podemos considerar que o primeiro veículo de 

comunicação (mídia) de que o indivíduo dispõe, é através do corpo, sua apresentação e 

forma são veículos para apresentar elementos culturalmente decodificados que se 

organizam socialmente, indicando poder social e prestígio (FEATHERSTONE, 1995, 

apud CASTRO e PRADO, 2012). Nesse momento histórico de transformações sociais, 

políticas e econômicas, o século XXI insere a mídia intimamente na vida das pessoas. 
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Segundo Silverstone (1999, apud FILHO, 2003, p.75), “Consumimos a mídia. 

Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos 

persuadidos a consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome”. É nesse 

contexto social que a mídia estabelece e medeia diversos valores, incluindo o significado 

do corpo e o de ser belo. 

 

Análise do vídeo 

 

 Como apresentado anteriormente, esse estudo procura discutir as 

problematizações feitas no canal JoutJout Prazer relativas aos padrões estético-culturais 

vigentes. As questões norteadoras para a análise são: como o corpo e a beleza são tratados 

pela jovem? Quais significados são acionados e temáticas abordadas ao se falar de corpo 

e beleza? Por meio desse canal, que pode ser considerado contra hegemônico e mais plural 

que a mídia hegemônica, ocorrem novas formas de padronização ou são oferecidos outros 

modos de representação social?  

 O grande público do canal (1, 146, 698 inscritos até 03/07/2017) acompanha as 

narrativas da youtuber e suas novas propostas sobre diversos assuntos. Essas 

manifestações da JoutJout podem propor novas simbologias e valores, fazendo do seu 

espaço virtual uma nova realidade para quem a assiste. Reconhecer esse fato não significa 

dizer que todas as visualizações dos vídeos de Julia construíram novas realidades para os 

seus inscritos, mas, considerando esse efeito, podemos olhar com mais legitimidade para 

as reflexões e interpretações do canal sobre a realidade em que estamos inseridos. A 

própria figura pública de Julia, que foge dos padrões previstos pela sociedade (largada, 

despojada, sem o uso de maquiagem e de pouca vaidade), contribui para a discussão 

acerca das diversas representações sociais que o indivíduo pode assumir.  

 Levando em conta o formato e as limitações dessa pesquisa, analisaremos um 

vídeo no qual percebemos uma discussão significativa por parte da JoutJout em relação 

aos padrões estéticos culturais brasileiros. Tivemos a atenção em identificar esses 

discursos nos momentos em que ela propõe o tema para o vídeo e discorre sobre ele, mas 

também na forma como ela se relaciona consigo mesma; com o seu próprio corpo e 

beleza. 
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As pessoas não estão aí pra agradar o seu senso estético9 

 

 O vídeo intitulado “As pessoas não estão aí pra agradar o seu senso estético” foi 

ao ar no dia 11 de maio de 2017 e a sua temática principal é sobre a existência ou não do 

bonito e feio. Antes mesmo de entrar na discussão do vídeo, JoutJout diz que fará 

agradecimentos para os elogios que ela recebeu sobre suas axilas e nesse momento ela 

estende seus braços para o ar para as expor. Não há sensualidade nessa demonstração, 

mas sim de orgulho por parte da youtuber, que parece reconhecer no elogio, uma exceção, 

dentre outros elogios, pelas axilas não serem normalmente levadas em consideração e 

muito menos elogiadas pelos outros. Ela, porém, lida com o elogio com muita 

naturalidade e demonstra alegria e satisfação por ser dona de axilas que estão “na maior 

parte do tempo, cheirosas” segundo ela. Nesse momento, percebemos uma contradição, 

pois o canal contém um discurso de empoderamento e valorização pessoal e nesse 

momento JoutJout reafirma um padrão estético-cultural dominante: axilas brancas, 

depiladas e higienizadas. Em Corbin, Vigarello e Courtine (2011), é relatado um novo 

higienismo, uma tendência à desodorização corporal absoluta que começa a se concretizar 

a partir do final do século XVIII.  

 

Figura 1: Momento em que Julia expõe suas axilas. 

                                                 
9 https://www.youtube.com/watch?v=83BMiGieYfc&t=365s 
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 O formato do vídeo é harmonioso, com uma trilha sonora animada no fundo, mas 

que não compete com a voz de JoutJout. O cenário parece ser dentro de uma sala de estar, 

em um plano médio-curto da jornalista vestida casualmente, com roupas de ficar em casa 

e com o rosto sem maquiagem aparentemente. Julia começa a discussão retomando os 

pedidos de seus inscritos para que ela falasse sobre como o bonito e o feio não existem. 

Essa conexão com o seu público pode ser explicada em Sousa (2015, p.3) quando é 

afirmado que “as redes passam a estar em todo lugar, fazendo parte da rotina dos sujeitos 

de modo que os usuários envolvem-se num ambiente permanentemente conectado”. Logo 

após essa introdução, ela diz com muita segurança “O que eu queria dizer é o seguinte: 

não tem isso de bonito e feio, é isso...”. Depois de algumas risadas com o Caio, seu antigo 

namorado que na maioria dos vídeos se encontra atrás das câmeras, eles decidem 

desenvolver essa ideia, mesmo que seja uma ideia que parece ser muito natural para Julia.  

 Para começar a sintetizar o seu pensamento, JoutJout cita um trecho do livro de 

Valter Hugo Mãe que diz não existir na terra um animal feio e se você acha algum animal 

feio, não é por que ele é propriamente feio, mas é por que você não entende a beleza dele. 

Assim que ela se remete à ideia do livro, Caio confessa estar “sem palavras”, 

impressionado com o trecho e com muito bom humor os dois dão continuidade para juntos 

chegarem em um consenso sobre como não se pode definir o bonito e nem o feio. Nesse 

primeiro momento, já podemos perceber que a youtuber coloca a beleza como uma 

construção externa ao indivíduo, nos olhos de quem vê, como se todos possuíssem filtro 

para avaliar os outros. Nesse sentido, Gongalves (2014) afirma: 

 

Da mesma maneira que os discursos são situados e construídos sócio-

historicamente, os padrões de beleza também o são, variando em função 

do tempo e da época, sendo que fatores sociais e culturais específicos 

também exercem grande influência na mudança desses padrões. 

Portanto, não existe conceito de beleza absoluto e universal, mas 

abstrato e inconstante (GONÇALVES, 2014, p. 3). 

  

Com duração de 9 minutos e 9 segundos, Julia defende a sua ideia com frases do 

tipo “Gosto não se discute” e “como que eu vou existir num padrão que eu não vou ter 

como cumprir? ”. Nesse caso, ela compreende uma dimensão individual do gosto como 

resultado de apreciações subjetivas, além de reconhecer uma certa dificuldade em atingir 

os padrões dominantes, que parecem ser bem deslocados da realidade. Ela utiliza de 
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histórias pessoais para comprovar como uma mesma pessoa em um dado momento pode 

ser considerada muito feia por alguém e muito bonita por outro alguém. Nesse caso, ela 

conta que estava com os amigos esperando duas amigas em uma mesa. A primeira amiga 

que chega diz: “Vocês viram aquele cara alí no bar, meu deus, nunca vi homem mais 

bonito na minha vida! ”. Logo em seguida, a segunda amiga chega e diz: “Gente tinha um 

cara no bar alí, ele era muito esquisito, nunca vi um cara tão esquisito na minha vida”. 

Nessa história pessoal, Julia afirma que existem apenas padrões de bonito e feio “nos 

nossos olhos”. Segundo ela, cada imagem “imprime uma palavra no nosso cérebro: bonito 

ou feio”.  

Quando a youtuber leva em conta o código genético de cada um ou segundo ela 

“a forma como o meu corpo veio à terra”, ela se põe de pé, levanta o seu calcanhar e 

aponta para seu pé dizendo “daqui até aqui” – voltando a se sentar e evidenciando o seu 

rosto para dizer que é o melhor que ela tem para oferecer e por isso seria injusto que 

exigissem dela ser de qualquer outra forma. Essa relação que ela faz com o corpo 

biológico desvia da concepção do corpo social, cultural e temporal, já que os valores 

designados para os diversos códigos genéticos que possuímos foram instituídos por um 

povo dominante em um determinado tempo histórico. Em relação a isso, Le Breton (2012, 

p. 26) explica:  

O corpo é socialmente construído, tanto nas suas ações sobre a cena 

coletiva quanto nas teorias que explicam seu funcionamento ou nas 

relações que mantém com o homem que encarna. A caracterização do 

corpo, longe de ser unanimidade nas sociedades humanas, revela-se 

surpreendentemente difícil e suscita várias questões epistemológicas. O 

corpo é uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o efeito 

de uma elaboração social e cultural.  

 Em outro momento do vídeo, Julia logo reconhece que a “embalagem” do seu 

corpo pode se diversificar para melhorar a sua imagem, mas que no momento aquele era 

o seu melhor. Essa metáfora revela como a youtuber percebe o seu corpo como um objeto, 

percepção essa que pode ter sido alimentada por vários fatores sociais. O corpo não é um 

produto para possuir uma embalagem, mas ao assumir isso, JoutJout revela um costume 

social atual que é o de enxergar o corpo como uma mercadoria.  

 Julia ainda acrescenta, desapontada com a realidade de se adequar à padrões, que 

se tentássemos atender às “críticas” relativas à nossa aparência, teríamos que mudar 

constantemente. Nesse momento, Caio diz: “Mas você tem que se agradar primeiro...” e 

JoutJout começa a rir, pois apesar de ser uma constatação simples e aparentemente óbvia, 
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é algo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer – agradar a si primeiro. Enquanto 

evidenciamos um discurso pós-moderno em Caio, que é o ideal da autenticidade e 

valorização individual e subjetiva, Júlia, ao ironizar Caio, critica essa concepção e faz uso 

da metáfora do tutorial: “ Por favor, Caio, sente aqui e dê um tutorial. O povo quer te 

ouvir! Como que faz pra gente se agradar primeiro? ”. O conceito de tutorial pode ser 

entendido como um programa, método ou documento que fornece detalhadamente as 

informações sobre o funcionamento de alguma coisa (Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/). A resposta nunca é dada por ele, já que realmente ninguém 

tem uma resposta para tal pergunta, e o vídeo continua com JoutJout reafirmando a sua 

ideia em não existir bonito e feio.   

No fim, Julia parece mostrar que os padrões estético-culturais prevalecem, por 

mais que queiramos neglicenciá-los. Como se para se entregar ao poder social 

estabelecido ao longo do tempo, a youtuber sussurra para Caio: “Só que existe um bonito 

e feio” – como se fosse algo vendado, que todos soubessem, mas que ela gostaria que se 

mantivesse em segredo. O vídeo vai chegando ao fim quando Caio afirma que todos nós 

temos nossos bonitos e feios e JoutJout retruca dizendo que não podemos querer nos 

encaixar nos conceitos de bonito e feio dos outros, por que se não vamos perder o controle 

sobre nós mesmos. Vale ressaltar que ao exemplificar um possível critério de beleza de 

um indivíduo, Julia não utiliza do corpo para definir a beleza, mas sim de um acessório: 

os óculos de grau. Então, ela argumenta: “Eu vou ter que ficar usando óculos para entrar 

nesse bonito? ”. Cabe refletir sobre essa beleza como “acessória” – ela é sempre assim? 

Que tipo de beleza é acessória? Com o tempo, a moda foi mudando e o óculos de grau, o 

cachecol, uma bolsa ou um brinco ganharam ou perderam conotações de beleza? Por que 

esse tipo de adorno passou a fazer parte de uma identidade que imprime ou não o 

significado de beleza? Esses são questionamentos para serem avaliados em futuros 

trabalhos. Segundo ela e sua amiga, que foi a primeira em dizer a frase: “as pessoas não 

estão aí para agradar o seu senso estético” e assim ela encerra o vídeo. 

 

Considerações finais 

 

 Analisando o discurso da youtuber no vídeo “As pessoas não estão aí pra agradar 

o seu senso estético”, várias contradições são percebidas. A problematização gira em 

torno de uma discussão sobre a existência ou não do bonito e feio. Por um lado, Julia 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

desvia de certos discursos hegemônicos em relação à aparência física e à concepção de 

beleza, por outro, no meio do seu discurso, mesmo reafirmando alguns padrões 

dominantes constituídos no âmbito social, ela não considera o corpo como fruto de uma 

interação social. Da mesma forma que podemos enxergar uma forma divergente de 

representação do corpo e um certo desvio do padrão quando ela exibe suas axilas para o 

público, por não ser uma parte do corpo que é normalmente exibida, podemos também 

considerar que suas axilas seguem um padrão estético europeu predominante, de pele 

branca com a ausência de pelos. Isso não significa dizer que JoutJout deveria assumir seus 

pelos nas axilas para cumprir com um discurso alternativo, mas é importante se pensar 

sobre o significado dessa imagem para o seu público.  

 Em um outro momento, conseguimos perceber que a relação entre beleza e corpo 

não se prevalece no seu discurso. São raras as vezes que, ao se falar de bonito e feio, 

JoutJout discorre sobre partes do corpo ou tipos de corpo. Quando Julia exemplifica um 

tipo de “bonito”, por meio de um acessório, os óculos de grau, e não por uma característica 

física, ela consegue perceber a beleza sem se remeter ao corpo. Essa associação, beleza e 

corpo (na maioria das vezes sexualizado), desde a modernidade, se faz presente na maior 

parte do tempo como estratégia de publicidade e também para conciliar a beleza com 

diversos discursos sobre a saúde do ser humano.  

 É importante perceber que o canal não propõe novos padrões estéticos para serem 

seguidos, pois a proposta do vídeo é justamente confrontar a ideia de que não existe um 

padrão pronto e intocável da beleza e do feio. Porém, em relação ao corpo, a youtuber faz 

poucos comentários e esquece de como a aparência corporal é a nossa principal marca 

social.  Nas novas reflexões que Julia apresenta sobre nossa relação com o bonito, a 

subjetividade de cada um é levada em consideração. Quando ela diz “Como que eu vou 

existir num padrão que eu não vou ter como cumprir? ”, ela rejeita a ideia de se enquadrar 

em padrões determinantes e prevalece a subjetividade que cada um possui para 

experimentar as possibilidades para se representar no meio social. Entendemos que esta 

análise se limita em apenas um vídeo do canal e que JoutJout pode se equipar de outros 

discursos nos outros vídeos do canal. É preciso ressaltar a importância de olharmos em 

futuros trabalhos para o resto do acervo de vídeos da youtuber para compreender melhor 

o seu discurso, a sua relação com o corpo feminino e com vários outros padrões estético 

culturais vigentes.  
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