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Resumo 
 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior de doutorado, que aborda a relação 
entre os meios, a partir da perspectiva da remediação, e o seu comparecimento nas peças 
publicitárias produzidas para o YouTube. Ao estabelecer um diálogo com os meios, a 
publicidade no YouTube acaba por representá-los ou incorporá-los, apropriando-se de 
suas linguagens e gramáticas, buscando facilitar o entendimento das suas mensagens. 
Essas características são observadas em fragmentos escavados no tempo do site, com base 
na Arqueologia da Mídia e por meio do site Wayback Machine, verticalizando o olhar 
para a identificação do fenômeno da remediação em peças publicitárias produzidas para 
o YouTube. O empírico apresentado traz um exemplo de intrarremediação, quando um 
meio remedia a ele mesmo, tendo o intuito de homenageá-lo. 
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Introdução 

Tanto os velhos como os novos meios estão invocando as lógicas gêmeas da 

imediação e da hipermediação nos seus esforços para refazer a si próprios e aos outros 

meios. A lógica da imediação decreta que o meio deve desaparecer e deixar-nos na 

presença daquilo que está sendo representado. “Quando um meio parece ter convencido 

seus espectadores da sua imediação, um outro meio trata de apropriar-se dessa convicção” 

(BOLTER; GRUSIN, 1999, p. 9, tradução nossa)3, ou seja, os novos meios estão sempre 

se utilizando dos meios mais antigos para a sua própria aceitação, buscando naqueles 

meios anteriores argumentos que façam com que os usuários mantenham sua atenção nos 

atuais. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Publicitário. Doutor em Ciências da Comunicação pela Unisinos, professor dos Cursos de Comunicação da 
Universidade de Santa Cruz do Sul e da Univates, email: lucio@lucioamaral.com.br. 
 
3 No original, em inglês: “Whenever one medium seems to have convinced viewers of its immediacy, other media try 
to appropriate that conviction”. 
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Para Bolter e Grusin (1999), a remediação não surgiu com os novos meios, mas já 

se fazia presente com a representação visual do ocidente nos últimos séculos. Pintores e 

fotógrafos buscariam a imediação, ignorando ou negando a presença do meio ou do ato 

da mediação, tentando colocar o espectador no mesmo espaço do objeto representado, 

dando um status de real às suas pinturas e às suas fotografias. Através da computação é 

possível atingir esse objetivo de forma semelhante a dos pintores e fotógrafos com suas 

técnicas, através das quais a ideia de real ganha outros contornos, fazendo com que muitas 

pessoas defendam que os softwares de edição de imagens aperfeiçoaram e melhoraram o 

que faziam pintores e fotógrafos. Essa questão de melhorar e ser mais realístico tem 

relação com o momento, uma vez que o status de real é mutante e toma formas diferentes 

durante o tempo, o que nos faz entender que as pinturas do antigo Egito e a pintura 

renascentista poderiam satisfazer com a sensação do real representado por elas. A 

hipermediação, da mesma maneira, também faz parte da história, com a fascinação pelo 

meio, com as aplicações computacionais multimídias e seus botões e janelas e com os 

manuscritos medievais e suas letras capitulares rigorosamente elaboradas e decoradas. Os 

novos meios fariam a mesma coisa que seus antecessores, apresentando-se como uma 

remodelada e melhorada versão dos outros meios. Nenhum meio pode ser considerado 

isolado dos outros em seus contextos social, cultural e econômico. 

 

A remediação no YouTube 

É importante fazer uma consideração aqui a respeito da tradução da palavra 

remediation e seus correlatos immediacy e hypermediacy para o português. O problema 

reside no fato da tradução “remediação” ser encontrada grafada com “i” e com “e” 

(“remediação” e “remidiação”). Segundo o próprio Richard Grusin, em entrevista 

concedida para Elisabeth Saad Corrêa, publicada em edição da Revista Matrizes de 2013: 
 
Em Inglês, o substantivo “media” e o verbo “mediate” possuem a 
mesma grafia; assim, um pode corrigir uma pintura e outro um 
problema. Em Inglês, “remediation” pode significar tanto remodelagem 
quanto reforma. Em Português estes dois significados possuem duas 
diferentes grafias e duas diferentes palavras. Assim, o trocadilho do 
Inglês não funciona em Português. Talvez “remediation” deva ser 
traduzido tanto com “i” ou com “e”. (CORRÊA, 2013, p. 164). 

 

Além disso, há também diferenças na tradução de immediacy e hypermediacy, que 

podem ser traduzidas, respectivamente, por imediação, imediacia ou mediatização e 
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hipermediação, hipermediacia ou hipermediatização. Mediante esses conflitos, optei aqui 

por utilizar os termos “remediação”, “imediação” e “hipermediação”, com “e”, 

ressaltando o meu interesse pelo meio. Assim, as lógicas da remediação são a imediação 

e a hipermediação. (BOLTER; GRUSIN, 1999). Os novos meios operam em regimes de 

imediação e de hipermediação, entre a transparência e a opacidade. Essa oscilação é a 

forma de descobrir como um meio remodela seus precursores e seus contemporâneos. 

Para os autores, a promessa de melhoria oferecida por um novo meio é que nos dá a 

consciência de que ele é um meio. Assim, em uma perspectiva de mútua relação, a 

imediação leva à hipermediação. Os novos meios não são agentes externos que surgem 

para desconstruir uma cultura, mas sim elementos que nascem dentro dos contextos 

culturais, remodelando outros meios, que são absorvidos nos mesmos ou em contextos 

similares. 

Bolter e Grusin (1999) apontam a realidade virtual como exemplo de imediação, 

visto que ela se propõe a fazer com que o meio desapareça. O seu objetivo é levar ao 

espectador um sentido de presença, fazendo com que ele esqueça que está utilizando 

equipamentos que criam o espaço ao seu redor e aceite que esse espaço criado é o mundo 

real. O mouse e as mesas digitalizadoras são outros exemplos de imediação (do toque e 

do desenho), juntamente com a metáfora da mesa de trabalho4 dos computadores, que se 

utilizam de ícones como folhas de papel, pastas de arquivos e lixeira, que fazem com que 

essa interface computacional seja mais arbitrária. Uma interface transparente é aquela que 

se autoapaga, de modo que o usuário não tem consciência do meio, tendo uma relação 

imediata com os seus conteúdos, como acontece com a visualização de vídeos no 

YouTube em tela cheia, onde nada mais é visível que não seja o próprio vídeo, ou da 

visualização de um filme ou de um programa de televisão, em que o usuário tem a 

sensação que está diante do próprio filme ou assistindo o próprio programa de televisão. 

Essa aparente interface transparente é a necessidade de negar a mediação das tecnologias 

digitais. Da mesma forma, a pintura, fotografia, cinema e televisão também possuem o 

desejo de fazer com que a mediação do meio se apague. 

                                                
4 Johnson (2001) aprofunda a ideia da metáfora da mesa de trabalho, pois para ele “[...] as metáforas que usamos para 
compreender nossos zeros e uns são tão centrais, tão significativas, quanto as catedrais da Idade Média. A vida social 
daquele tempo girava em torno das espirais e arcobotantes da “infinidade imaginada”. Em nossas próprias vidas, agora, 
giramos em torno de um texto mais prosaico: o desktop do computador. Compreender as implicações dessa metáfora - 
sua genialidade e suas limitações - é a chave para a compreensão da interface contemporânea.” (JOHNSON, 2001, p. 
38). 
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A computação gráfica, por sua vez, busca a imediação no momento que produz 

imagens fotorrealistas, tentando se aproximar o máximo possível de uma ideia, um 

construto, uma imagem do real, nunca do real em si. Para tanto, programas como o Adobe 

Photoshop, o Adobe Premiere e o Adobe After Effects estão constantemente se 

atualizando, incluindo novos procedimentos que façam com que suas produções sejam as 

mais realísticas possíveis. 

Na web, a hipermediação está presente nos estilos das janelas, na interface gráfica, 

nos programas computacionais e nos videogames, que privilegiam a fragmentação e a 

heterogeneidade, enfatizando os processos e a performance mais do que o produto final. 

Suas origens advêm da junção da TV com as tecnologias computacionais, podendo 

combinar de variadas formas imagens, sons, textos, animações e vídeos. A interface do 

player5 do YouTube é intuitiva porque ela é composta de ícones já familiares e 

culturalmente reconhecidos, como os botões de play e de pause e os indicadores de tempo 

decorrido e tempo restante, já presentes desde os antigos tocadores de música como o 

walkman e o discman. Para os autores: 

 
[...] a interface gráfica refere-se não somente a objetos culturalmente 
familiares, mas especificamente a mídias anteriores, como a pintura, a 
tipografia e a escrita à mão. Fazendo essas referências, os designers 
estão, de fato, criando um sistema mais complexo em que as formas 
icônicas e arbitrárias de representação interagem. (BOLTER; GRUSIN, 
1999, p. 32, tradução nossa). 6 
 

Dessa forma, a interface gráfica não se apaga, visto que não tenta unificar os 

espaços ao seu redor. Há uma multiplicidade de janelas heterogêneas abertas ao mesmo 

tempo, sem sequência linear, que fazem com que o usuário esteja constantemente 

interagindo com a interface, de forma automática e interativa. Essa questão tem relação 

com o que McPherson (2006) chama de vontade de mobilidade (volitional mobility), uma 

sensação de escolhas que invocamos instantaneamente, nos atos de clicar nos hyperlinks, 

de recarregar as páginas da web, quebrando a ordem preestabelecida da televisão a qual 

estamos acostumados, levando o usuário a criar a sua própria navegação, encaminhando-

o ao longo de outros lugares na web. O próprio banco de dados digitais que forma a web 

contribui com essa sensação, uma vez que os browsers traduzem códigos que estruturam 

                                                
5 Player é o local demarcado para a visualização e execução do vídeo. 
6 No original, em inglês: “[…] the graphical interface referred not only to culturally familiar objects, but specifically to 
prior media, such as painting, typewriring, and handwriting. In making such references, computer designers were in 
fact creating a more complex system in which iconic and arbitrary forms of representation interact”. 
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um tipo de mobilidade que responde aos cliques do mouse. Os computadores são 

processadores: “[...] há uma fluidez de dados digitais: processar envolve dados em 

movimento. Estes processos de navegação ou movimento relacionam-se com a 

profundidade das formas eletrônicas”. (MCPHERSON, 2006, p. 202, tradução nossa). 7 

Se a lógica da imediação leva ao apagamento do meio, a lógica da hipermediação 

vai em sentido contrário, tornando visíveis o meio e os atos de representação, 

multiplicando os sinais da mediação (BOLTER; GRUSIN, 1999). Assim, a colagem e a 

fotomontagem, bem como a hipermídia, rearranjam formas já existentes, como 

fotografias, desenhos, textos, gráficos, animações, sons, imagens e vídeos. Em todos esses 

casos, o produtor dispõe os objetos fora dos seus contextos originais, recombinando-os e 

criando uma nova forma, com novos sentidos construídos. Enquanto os designers buscam 

formas de apagar o meio e explorar os seus conteúdos, os artistas estão preocupados com 

a exploração do meio em si, que se relaciona diretamente com o conteúdo, relação a qual 

faz com que o seu sentido de meio seja entendido. 

Um exemplo da ênfase dada ao meio é o vídeo A hunter shoots a bear, do corretivo 

Tipp-Ex, de 2010. No vídeo, um caçador está escovando os dentes em um acampamento 

no meio da floresta, quando aparece um urso. Ele pega uma arma e aparecem duas 

possibilidades no vídeo, através de anotações8: atirar ou não atirar no urso. Ao clicar nelas, 

o usuário era direcionado para a página da Tipp-Ex no YouTube, que simulava uma watch 

page. O caçador vira para o usuário e diz que não quer atirar no urso. Ele, então, pega o 

corretivo que estava em um banner do lado do vídeo e apaga a palavra “shoots”, que faz 

parte do título do vídeo. Ao apagar, o caçador pede ajuda para o usuário terminar a 

história, digitando uma palavra para completar a frase. Ao digitar algumas ações, o vídeo 

mudava para o caçador realizando-as com o urso. A ação não está mais disponível, uma 

vez que o YouTube efetuou alterações nos canais das marcas (brand channels), os quais 

poderiam ser personalizados através da utilização de gadgets, aplicações interativas que 

exibiam conteúdos e interagiam com os usuários de variadas maneiras. Desde março de 

2015 essas personalizações não são mais possíveis. 

                                                
7 No original, em inglês: “There's a fluidity to digital data: processing involves data in motion. These processes of 
navigation or motion relate to the depth of electronic forms”. 
8 Anotações são um recurso presente no YouTube que permite a inserção de textos ou imagens estáticas ou em 
movimento em uma camada superior ao vídeo e podem conter hyperlinks para informações fora do vídeo, em uma 
página web exterior ao YouTube, um outro vídeo, ou até mesmo um outro momento dentro do mesmo vídeo. Desde 
maio de 2017 elas não podem mais ser inseridas nem editadas, apenas excluídas, devido ao grande crescimento de 
acessos ao YouTube por meio de dispositivos móveis, nos quais elas não eram visualizadas. (YOUTUBE CREATOR 
BLOG, 2017). 
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Figura 1 - A hunter shoots a bear 
 

 
 

Fonte: YouTube (2017)9. 
 

A remediação, característica principal dos novos meios digitais, por sua vez, é a 

representação de um meio em outro, ou seja, a representação ou a incorporação de um 

meio por outro meio. Ou, nas palavras de McLuhan (2007, p. 22), “[...] o conteúdo de 

qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou veículo”. Como os meios digitais 

desejam tornar-se transparentes, eles representam outros meios pelo fato de incorporá-

los, colocando em evidência aos seus usuários os conteúdos do meio original, como 

acontece com programas de televisão, filmes e comerciais publicitários disponibilizados 

no YouTube. Em outros casos, a remediação apresenta mais que a simples representação 

de um meio por outro. Ela vai além, oferecendo uma evidente melhoria em relação ao 

outro meio. Esse é o caso de comerciais publicitários televisivos que, na sua versão para 

o YouTube, incorporam hyperlinks que, quando clicados, encaminham o usuário a outros 

sites da web com conteúdos aprofundados daquela determinada marca ou serviço. Outra 

forma de remediação proposta por Bolter e Grusin (1999) é aquela que ocorre dentro de 

um único meio, quando um filme incorpora um outro filme, ou uma pintura pede 

emprestado elementos de uma outra pintura. Para os autores, esse é um tipo de 

                                                
9 YOUTUBE. A hunter shoots a bear. Disponível em: <https://youtu.be/LOs4SYTiTm8>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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empréstimo muito comum, sendo uma estratégia familiar de inserir um poema dentro de 

um poema ou uma peça de teatro dentro de uma peça de teatro, motivada por uma 

homenagem ou rivalidade. Essa estratégia pode ser observada nos muitos audiovisuais 

produzidos pelos usuários que se utilizam de imagens de arquivo e dão um novo sentido 

para elas, como acontece com o meme10 Hitler Reacts. Com base na cena do filme alemão 

A queda: as últimas horas de Hitler (Der Untergang, 2004), em que Hitler é avisado que 

perdera a guerra, uma enorme variedade de vídeos foi feita, dando um outro significado 

ao original através da inserção de um novo áudio ou de legendas. Podem ser encontrados 

vídeos relacionados com a quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos, por Usain 

Bolt, em 2009, com a derrota da seleção brasileira para a Alemanha na Copa do Mundo 

de 2014 ou com o momento político do Brasil, entre outros assuntos. 

 

Figura 2 - Hitler fala sobre derrota do Brasil para Alemanha na Copa de 2014 
 

 
 

Fonte: YouTube (2017)11. 
 

 

As perspectivas da remediação 

Segundo Bolter e Grusin (1999), a remediação pode ser considerada a partir de 

três perspectivas, sempre no sentido de que toda a mediação é uma remediação. A 

primeira é a remediação como a mediação da mediação, a qual aponta que cada ato de 

mediação é dependente de muitos outros atos de mediação, em que cada meio depende 

                                                
10 Meme é um conteúdo que se espalha pelas redes sociais na internet através da replicação. (RECUERO, 2009). 
11 YOUTUBE. Hitler Fala sobre derrota do Brasil para Alemanha na Copa. Disponível em: <https://youtu.be/ 
sQDwItc4nDw>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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de outros meios para sua significância cultural e seu funcionamento como meio. Nesse 

sentido, muitos conteúdos da web dependem dos outros meios, uma vez que suas 

interdependências são necessárias, como comerciais da televisão armazenados no 

YouTube e conteúdos televisivos, radiofônicos e jornalísticos disponíveis em sites de 

grupos de comunicação. A segunda perspectiva dá conta da remediação como a 

inseparabilidade entre mediação e realidade, visto que nossa cultura necessita reconhecer 

que todo meio remedia o real, criando construtos dele, uma vez que é impossível se livrar 

da realidade. Os meios são objetos que tem um funcionamento dentro do mundo, pois são 

também cadeias culturais, sociais e econômicas que se engendram através de relações 

entre seres reais e sociais, como empresas que representam esses meios. No caso do 

YouTube, essa visão pode ser exemplificada pelos processos econômicos que fazem com 

que seja possível a inserção de publicidade no site, que vão desde a cadeia econômica da 

própria empresa do Google e seus processos para a veiculação da publicidade, até as 

pessoas e empresas que carregam esses conteúdos publicitários. 

A terceira e última perspectiva é a remediação como melhoria. Nesse sentido, um 

meio aperfeiçoa um outro, como, por exemplo, o cinema, que possibilitou o movimento 

à fotografia, a televisão, que passou a contar com o “ao vivo” e a web, que forneceu ainda 

mais instantaneidade e interatividade. O meio seria justificado por essa melhoria, 

preenchendo carências ou reparando lacunas do antecessor, como a viabilidade de 

campanhas publicitárias na web terem uma mensuração mais imediatista, que constrói e 

amplia detalhes que não estavam presentes em mensurações de outros meios. Pode-se, 

assim, no mesmo instante saber quantas visualizações um vídeo no YouTube tem, quantas 

pessoas gostaram ou não gostaram dele, quantas comentaram e compartilharam, o tempo 

de duração média da visualização, entre outros dados. Visto que o real nunca está pronto, 

é possível especular que, na medida em que o YouTube pertence ao ambiente da web, e 

nesse ambiente uma conversa online passa a ser uma coisa do cotidiano, isso passa a fazer 

parte do construto de real do momento. Assim, o fato de o YouTube ter espaços para 

comentários e curtidas preenche a lacuna de uma visão de real que a web traz e que a 

televisão não trazia, mas que possuía uma visão satisfatória de real dada pela sua 

programação ao vivo. 
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Figura 3 - Painel de informações analíticas de um vídeo no YouTube 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
 

Enquanto a audiência de um determinado anúncio no jornal, na revista ou na 

televisão é baseada em números estimados, na web a publicidade conta com números 

mais exatos da quantidade de pessoas que acessaram um site, clicaram em um banner ou 

assistiram a um determinado vídeo. É possível também saber os locais de procedência 

dos visitantes de um site, se o acessaram através de links em outros sites, clientes de e-

mail ou páginas de busca, inclusive sabendo os termos pesquisados nesses sites de busca. 

Esse tipo de remediação também pode ser observado dentro do próprio meio, na sua 

melhoria em relação a ele mesmo. Muitos sites vivem em processo constante de 

atualização, a fim de proporcionar reparos e aperfeiçoamentos para os seus visitantes. 

Essa angústia por update12 é mais ativa na web do que em outros meios, por um lado em 

decorrência da velocidade que ela acarreta à vida cotidiana das pessoas, por outro, devido 

às características próprias dos novos meios, principalmente do computador. O YouTube 

                                                
12 Também chamada de estado beta, é uma representação do que chamo “angústia por update”. Há sites que sempre se 
encontram em estado beta, sempre sendo atualizados, em busca de melhorias. 
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vive essa angústia pelo update, estando constantemente passando por reformulações que 

buscam as mais variadas melhorias. Tendo em vista a importância do computador nas 

últimas décadas, nesses processos de tensionamento entre os meios, ficam ainda mais 

visíveis as formas de relacionamento entre eles.  

 

A remediação na publicidade no YouTube 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado, que traz outros 

empíricos analisados, todos eles buscados através de escavações13 em páginas do 

YouTube ao longo dos anos por meio do site Wayback Machine14, dedicado a arquivar e 

disponibilizar versões de páginas da web através do tempo. A intenção era encontrar 

fragmentos de presença da publicidade no site em diferentes momentos históricos da sua 

existência. O parâmetro estipulado foi o de que nas peças publicitárias estivesse 

representado o que vem acontecendo com a publicidade no YouTube através das 

mudanças que ambos sofreram através do tempo. 

Este empírico tem por característica principal prestar uma espécie de homenagem 

a outro meio, podendo ser considerado como uma transposição de formatos para o 

YouTube, adaptando-se às possibilidades ofertadas por ele. Parte do pressuposto já 

sinalizado por Bolter e Grusin (1999), a respeito do entendimento de que os novos meios 

buscam nos meios mais antigos formas para que eles sejam aceitos pelas pessoas. Ou seja, 

a publicidade nos novos meios utiliza como estratégia a adoção de linguagens e 

procedimentos já existentes e conhecidos da publicidade em meios anteriores como forma 

de se fazer facilmente reconhecida e compreendida, evitando que os usuários percam as 

suas mensagens e as suas intenções (conhecer um produto, experimentar um serviço, etc.). 

Essa referência a meios anteriores tem início antes mesmo de se focalizar o olhar para a 

publicidade, pois, em uma primeira e rápida olhada para o YouTube, a sua principal base 

é o player, local em que se encontra a razão de ser do site: o vídeo. Desde a sua criação, 

o player do YouTube faz referência a outros meios, como observado anteriormente. 

                                                
13 A partir da perspectiva da arqueologia da mídia, buscando entender a publicidade através das transformações sofridas 
pelo YouTube, uma vez que essa ótica metodológica procura uma forma de investigar as atuais culturas por meio de 
fragmentos passados dos meios, dando ênfase no que foi esquecido, nas práticas e invenções peculiares e não óbvias. 
(PARIKKA, 2012) 
14 WAYBACK MACHINE. Disponível em: <http://archive.org/web>, o site faz parte do Internet Archive, uma 
organização americana sem fins lucrativos, fundada para construir uma biblioteca na internet, possuindo coleções 
arquivadas de textos, áudios, imagens em movimento, softwares e páginas da web. Para acessar versões de páginas 
através do tempo, o usuário precisa digitar o seu endereço e selecionar o período desejado, então encontrará os dias em 
que as páginas estão disponíveis para navegação. Atualmente conta com mais de 432 bilhões de páginas da web 
arquivadas desde o ano de 1996, momento da sua fundação. 
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Quando o olhar é dirigido mais especificamente para a publicidade no YouTube, também 

são encontradas relações com outros meios nos nomes dados aos anúncios in-stream15: 

pos-roll, middle-rol e post-roll, que fazem referência ao rolo de filme, estando localizados 

antes, no meio e após o filme. Essa relação criada entre os meios cria uma dependência 

entre eles, na qual o novo meio, ao resgatar um meio mais antigo, acaba por depender 

dele, uma vez que é necessário que o usuário entenda o antigo meio para compreender o 

novo. 

Encontramos na publicidade no YouTube uma remediação dentro do próprio 

meio, uma intrarremediação, mas não aquela que tem por objetivo uma melhoria do meio. 

Temos um exemplo de homenagem dentro do próprio meio, como apontam Bolter e 

Grusin (1999). Isso ocorre quando um meio busca dentro dele próprio afiliações para a 

sua significância ou formas de se fazer interessante, despertando a atenção do usuário, 

objetivo da publicidade no YouTube. O resgate desses procedimentos é encontrado nos 

momentos em que formas e conteúdos da publicidade na web são buscados pela 

publicidade no YouTube para ser incorporados em suas estratégias. 

É possível perceber uma referência aos banners da publicidade na web, agora sob 

a forma dos anúncios in-video overlay16. Os banners da web são pequenos espaços 

delimitados e pré-definidos nos sites, destinados para a inserção de conteúdos 

publicitários. Eles foram os primeiros formatos da publicidade na web, surgindo como 

uma forma de apropriação das gramáticas da publicidade dos meios impressos, até então 

uma das formas mais comuns do fazer publicitário. Os anúncios in-video overlay atuam 

de forma bem parecida, uma vez que também têm um formato delimitado, de 480x70 

pixels, muito próximo de um dos primeiros e mais usuais formatos, o full banner, de 

468x60 pixels, além de terem a possibilidade de incluir a combinação de imagens 

estáticas e/ou em movimento e textos, contendo hyperlinks que remetem o usuário para 

uma determinada página web17. Assim como a própria publicidade, eles são intrusivos, 

uma vez que surgem acima do vídeo que está sendo assistido, chamando para si a visão 

do usuário, disputando com o vídeo a sua atenção. Podemos encontrar exemplos com a 

utilização de imagens e textos, estáticos ou não, mas sempre com uma clara menção que 

                                                
15 Anúncios executados dentro do player de reprodução, no decorrer do fluxo do vídeo. 
16 Veiculados somente nas páginas de exibição, são uma camada sobreposta ao vídeo, dentro do próprio player de 
reprodução. Após um período transcorrido do vídeo, a camada aparece sobre o vídeo, que pode ser fechada ao clicar 
no botão de fechar, o qual faz com que a camada seja retraída, podendo voltar à ativa novamente quando clicado no 
botão que a faz subir. Essa categoria pode ser estática, como também conter animações e links para outras páginas da 
web. 
17 WAYBACK MACHINE. Disponível em: <https://goo.gl/b3gznW>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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nos remete aos banners da publicidade na web. A lógica desse tipo de anúncio advém dos 

meios impressos, em que os espaços publicitários são delimitados a partir de medidas 

espaciais, como a centimetragem por coluna comercializada pelos jornais, passando pelas 

áreas dos banners da publicidade na web e chegando ao YouTube. Diferentemente ocorre 

com os anúncios in-stream, outro tipo de homenagem, mas neste caso à televisão, que se 

baseiam na lógica temporal de veiculação publicitária da televisão e do rádio, em que são 

comuns os comerciais de 15, 30, 45 e 60 segundos de duração. 

 

Figura 4 - Anúncios in-video overlay 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
 

Considerações finais 

A web articula-se, então, com uma série de mudanças sociais e culturais na 

sociedade, que podem ser observadas pela rapidez e fluidez das comunicações entre as 

pessoas. Ela configurou um encurtamento de distâncias e de tempos, uma vez que, com o 

e-mail e os programas e aplicativos de mensagens instantâneas como o ICQ, Messenger, 

Facebook, Twitter e Skype, é possível comunicar-se praticamente de forma instantânea 

com pessoas de qualquer parte do mundo, bastando apenas que tenha um dispositivo com 

conexão à internet. Em termos de relacionamento com os outros meios, ela vale-se de 

características deles para sua própria constituição, utilizando, por exemplo, a linguagem 

dos meios impressos como maneira de tradução para que seja compreendida pelos 

usuários, até então acostumados com a linguagem impressa.  

Pudemos observar que a web, assim como os novos meios, se utiliza dos meios 

anteriores para a sua própria aceitação, não se isolando nos contextos sociais, culturais e 

econômicos. Para compreender esse movimento, a base foi o conceito de remediação e 
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das suas duas faces: a lógica da imediação, que leva ao apagamento do meio e dá ênfase 

ao objeto representado, e da hipermediação, a qual evidencia os processos para a 

representação de um objeto. Na publicidade no YouTube, essas lógicas podem ser 

encontradas quando os atores olham diretamente para a câmera, como se estivessem 

conversando com os usuários, solicitando para que eles não pulem o comercial 

(imediação), e na utilização de anotações para a criação de vínculos hipertextuais nos 

vídeos (hipermediação). Nesse processo de remediação com os outros meios, a web 

depende deles para a sua significância, da mesma forma que depende da realidade, ao 

criar construtos dela, além de poder aperfeiçoar um outro meio com base no 

preenchimento de lacunas abertas e que só podem ser vistas a partir dos novos construtos 

da realidade que ela apresenta. 

A publicidade no YouTube também apresenta a intrarremediação, quando um 

meio remedia a ele mesmo, no exemplo exposto com o intuito de homenageá-lo. 

Homenageando, a publicidade no YouTube resgata formas e procedimentos da 

publicidade na web através dos anúncios in-video overlay, que buscam nos banners 

maneiras de chamar a atenção do usuário por meio de uma linguagem já conhecida, 

facilitando o seu entendimento das mensagens publicitárias. 
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