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Resumo 

 

Este artigo discorre sobre as práticas midiáticas nas produções audiovisuais no 

YouTube, buscando compreender como se dá o ato de comunicar nessas redes. 

Entendemos que a produção de sentido acontece em meio às percepções sentidas e 

apreendidas no processo comunicativo da cultura digital entre atores midiáticos, como 

vloggers e youtubers, e o sujeito espectador, aquele que reage com afeto e identificação 

aos elementos dispostos nos vídeos que são exibidos na plataforma on-line. Exploramos, 

aqui, uma parte de um amplo estudo sobre as subjetividades no YouTube. Neste 

trabalho, analisamos o canal “JoutJout Prazer no YouTube”, onde a vlogger e youtuber 

Júlia Faria aborda, em seus vídeos, aspectos relacionados a sua vida íntima e ao 

cotidiano, apresentando temas que surgem e lhe toca falar em meio à sua jornada diária. 

 
 

Palavras-chave: Subjetividade; Mídia; YouTube. 

 
 

1. Introdução 

No mesmo dia que Júlia Faria cria seu canal no YouTube, em 12 de maio de 2014, ela 

publica um vídeo de 1 minuto e 53 segundos dizendo: “Oi, querida! Hã…”. Nos segundos 

seguintes ela olha a câmera com desconfiança e nervosismo, mexe no cabelo, tira a 

almofada atrás dela, tenta encontrar a melhor expressão e não diz nada. Respira fundo, 

finge que medita, passa a mão na testa rapidamente e diz: “vamos lá, não tem ninguém 

vendo isso”… Se olha na câmera, faz expressões faciais e diz pra si mesma: “Para de 

olhar pra cima, por que tá olhando pra cima?” As sequências de tomadas posteriores são 

com expressões de vergonha, medo, timidez. “Será que tá bom?”. “Será que tá bom?”. 

 

 

1 Trabalho apresentado no GP de Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo (ECA/USP), membra do Núcleo de Estudos Filosóficos da Comunicação (FiloCom). E- 
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“Será que tá bom?”. Pergunta repetidamente para ela mesma e para ninguém. Faz cara de 

choro. Volta a olhar a câmera com timidez. Levanta. Senta no chão... “Essa telinha do 

outro lado é um problema”, diz. Volta a mexer no rosto… Corte seco. “Peraí, vamo pensar 

nas coisas que tenho que falar… Trânsito (conta com os dedos), gente ... Não… Aí você 

chega e cê fala. Pô… Isso tá muito ruim”... “A gente tem que escrever um roteiro e, 

depois, a gente grava, porque assim não tá dando jeito” [sic]. 

Júlia tinha pouco mais de 20 anos em sua primeira aparição pública, e íntima, no vídeo 

intitulado: “EXPRESSÃO MÁXIMA DO DESCONFORTO”. Sozinha, em seu quarto, 

ela liga a câmera com as mãos e começa a tentar explicar algo que nem mesmo ela sabia 

do que se tratava. Não havia assunto, o que havia era uma jovem universitária tentando 

se autoconhecer através de uma câmera, uma espécie de espelho, captando suas 

expressões faciais e seus medos. Ao mesmo tempo, Júlia mostra o que, em última análise, 

todos somos: medrosos diante do julgamento alheio. Suas reações expressam o olhar 

distante de quem tenta se esconder se mostrando. Não há atuação. O propósito é ser 

espontâneo, natural, ordinário, cru, nu, comum. E o que parecia ser um descuido de 

iniciante, se torna a graça necessária para a sua futura intenção: ser capaz de falar sobre 

qualquer assunto sem roteiro. 

Ao contrário do cinema comercial moderno, em que a câmera se movimenta junto e além 

de seus atores, nos mostrando cenários exuberantes, uma narrativa dinâmica e seus 

personagens em um clímax dramático profundo, voltamos à era da rigidez fixa da câmera 

no primeiro cinema. Uma das diferenças é que, no mundo contemporâneo da era digital, 

a paisagem pouco importa. O que interessa aos vloggers, no YouTube, e aos seus 

espectadores são eles próprios: suas histórias, suas opiniões, suas singularidades, suas 

causas, seu dia a dia, suas angústias, seus problemas. Ao revelar o que acontece em sua 

vida, Júlia encontra dezenas, centenas, milhares de pessoas que se sentem na mesma 

situação; algumas dessas pessoas participam comentando os vídeos, relatando problemas 

semelhantes, apoiando sua atitude. Essas pessoas encontram nela uma figura 

diferenciada, uma mulher jovem sem vaidade, que aparece sem maquiagem, usando 

roupas baratas e que fala de um lugar que também pertence a elas. 

Clay Shirky (2011, p. 153-154) entende que o comportamento pessoal associado ao social 

garante uma satisfação coletiva, pois ao perceber que não está sozinho, o indivíduo busca 

motivar-se para se engajar em uma experiência participativa. 
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A passagem simbólica de consumidor/espectador para produtor/criador nas plataformas 

de mídias digitais se dá de maneira aparentemente natural, pois somos partícipes de uma 

sociedade midiatizada, em que estar na mídia deixou de ser um privilégio para se tornar, 

em linhas gerais, uma opção3. 

É preciso levar em conta a ubiquidade das mídias, isto é, à sua presença 

espalhada por todos os lugares, seja na forma de dispositivos móveis, 

como celulares e players seja nas telas eletrônicas, cartazes, outdoors, 

marcas e logotipos presentes em todos os espaços. Nas grandes cidades 

é difícil encontrar um lugar completamente desconectado. Isso torna a 

mídia um ambiente no qual os seres humanos estão inseridos, da mesma 

maneira em que se está inserido no espaço natural do clima e dos 

espaços. Assim como não é possível viver separado do ambiente físico 

no qual se está, é muito difícil ficar fora do ambiente constituído pelas 

mídias. (MARTINO, 2015, p. 241) 

 

No YouTube, e em outras redes on-line, ganham destaque atores midiáticos de grande 

expressividade, que mostram suas personalidades sem máscaras e que estejam dispostos 

a arrancar as cortinas para que sejam vistos por completo. No entanto, o que parece ser 

uma simples curiosidade de voyeur pela vida alheia, se mostra – a partir das análises feitas 

dos vídeos no canal “JoutJout Prazer” – uma produção criativa, humana, marcada por 

complexos pessoais e sociais, acompanhada de afetividade, subjetividade e partilha. Em 

recente divulgação de uma campanha da plataforma, Jout Jout também integra o 

lançamento do slogan: “Novos tempos, novos ídolos”. 

A colaboração na rede permitiu que, na contemporaneidade4, as celebridades mudassem 

de espaço, meio, e posição. Emergidos do próprio quarto, esses sujeitos ganham 

visibilidade instantânea, produzindo conteúdo original e desestruturando meios de 

comunicação tradicionais em termos de conteúdo, percepção estética e produção de 

sentido. Livres das exigências por performances insuperáveis dos ídolos reconhecidos nos 

séculos anteriores, os vloggers, no YouTube, realizam uma atividade relativamente fácil, 

mas que, aos poucos vai se mostrando algo complexa e incômoda: confessam suas 

 
 

3 Sabe-se que, no entanto, a exclusão digital em países emergentes como o Brasil continua a ser um problema a ser 

enfrentado. Não se trata apenas de ter acesso à Internet, mas do domínio de ferramentas disponíveis pela tecnologia 

digital em uso. Dados do Caminho da Banda Larga (2010) mostram que o alto custo do serviço no país ainda é uma 

barreira para o acesso à Internet. O gasto com a banda larga representa 4,5% da renda mensal/per capita do brasileiro. 

Na Rússia, a percentagem cai para 1,67%; e em países desenvolvidos para 0,5%. Ver em: 

http://www.caminhosdabandalarga.org.br/2012/11/capitulo-7/ 
 

4 O filósofo italiano Agamben (2009, p.59) nos faz pensar sobre o conceito de contemporaneidade nos seguintes termos: 

“A contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 

distâncias; mais precisamente essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um 

anacronismo”. 

http://www.caminhosdabandalarga.org.br/2012/11/capitulo-7/
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fraquezas. Nesse sentido, a confissão, como nos lembra Foucault (apud 

STRANGELOVE, 2010, p. 81), “é um processo que permite aos indivíduos constituírem 

eles mesmos e suas identidades”. 

Assim, podemos compreender os vínculos virtuais na cultura digital formados por uma 

apreensão de uma comunicação sensível que amplia o horizonte daqueles que participam 

da rede. A recepção e os usos feitos do consumo no YouTube nos direcionam, assim, um 

outro olhar sobre as subjetividades, construídas pelas articulações feitas a partir do 

contato (contágio) com esses sujeitos produtores e, por consequência, com outras 

maneiras de estar em comunidade. 

 
2. Novos tempos, novos ídolos: o afeto mediado 

 

Na dimensão imagética, nas produções audiovisuais, na fotografia e nas artes as 

expressões e os gestos ganham novos sentidos a partir de cada análise. O olhar nunca é o 

mesmo. A subjetividade contida nesses meios revela e oculta muitos sentidos. A 

comunicação acontece nas criações e em suas leituras, atua como um campo simbólico 

para a mediação de cada apreensão sensível. 

Dessa forma, um símbolo só é entendido por meio de um signo. Trata-se, no entanto, de 

um médium. Sodré (2006) afirma que o médium aqui é um meio de comunicação a partir 

do momento em que é possível partilhar uma experiência. 

Permeadas pelo sensível, os vídeos/vlogs no YouTube alcançam uma dimensão semiótica 

que ultrapassa a discussão trazida aqui, mas que sugerem outros campos de análise sobre 

um objeto pleno de sentido em todas as suas extensões. 

Quando se trata da motivação que vloggers/youtubers encontram para se exporem na 

Internet nos deparamos com a importância dada pela geração Z aos seus valores pessoais, 

distanciando-se assim de uma prática cumulativa para gerar resultados financeiros 

imediatos. É possível analisar o comportamento da geração de “nativos digitais” por meio 

de seus ídolos identificáveis na rede, pois estes, de algum modo, revelam particularidades 

do comportamento social na contemporaneidade. 

Jenkins et. al (2014) mencionam a similaridade entre os valores pessoais de produção dos 

sujeitos na internet e dos antigos artesãos observados por Sennett5. Afirmam: 

 
5 Jenkins; Green; Ford (2014) exploram a observação do sociólogo Richard Sennett sobre o livro “The craftsman” 

(“O artesão”, tradução nossa, 2008). 
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Como os artesãos de Sennett, os milhões de indivíduos que produzem 

vídeos para o YouTube se orgulham de suas realizações, 

independentemente de sua produção de valor por uma empresa. Eles 

criam textos de mídia porque têm alguma coisa que querem 

compartilhar com um público maior... Os usuários que geram conteúdo 

on-line estão frequentemente interessados em expandir sua própria 

audiência e reputação. (JENKINS et al., 2014, p. 91) 

 

Esses usuários ativos partem, dessa forma, de um objetivo não calculável. Seus interesses 

não são tangíveis. Os valores, por trás dessa imaterialidade, no entanto são altíssimos. 

Esses sujeitos alcançam, fora da rede on-line, uma reputação de celebridade midiática, 

semelhante a de personalidades da TV, do cinema ou da música. A duração desse sucesso 

imprevisível e indeterminado, no entanto, ainda é incerto. Contudo, a visibilidade do 

conteúdo criado por esses sujeitos supera, muitas vezes, a de produções elaboradas em 

estúdios de entretenimento, ao compartilharem relatos que não são consumidos ou 

apresentados na grande mídia. 

Martino (2015) entende que o acesso facilitado às mídias digitais possibilitou, em tese, 

qualquer um a se tornar célebre. No entanto, ainda são poucos os que conseguem chegar 

a um status de celebridade midiática em nível nacional ou internacional6. Não estamos 

apenas calculando o número de seguidores desses usuários ou medindo sua aparição na 

mídia, que também, por si só, já chamaria a atenção pelo alcance conseguido, mas 

buscamos entender como essas novas personalidades conseguem a adesão em suas redes 

sociais de modo a se consagrarem como celebridades midiáticas dentro do ciberespaço e 

fora dele, mantendo uma grande visibilidade em seus canais de comunicação. 

A lógica da fama instantânea nos ambientes digitais é ao mesmo tempo 

uma ruptura e uma continuidade com os circuitos de produção das 

indústrias da cultura. Uma das diferenças fundamentais, no entanto, é o 

fato de, em uma cultura colaborativa, a produção pode ser feita pelos 

próprios consumidores...Um alento para quem espera, um dia, ser muito 

conhecido. Ainda que por dez ou vinte segundos. (MARTINO, 2015, p. 

176) 

 
Partimos do pressuposto, contudo, de que nas ambiências digitais há um valor simbólico 

incorporado no conteúdo gerado. O aspecto valorativo dos efeitos da fama não ocorre 

baseado em um sistema de valor de troca, em que um usuário mais “bem-sucedido” nesse 

 

 
6 Dados da Snack Intelligence divulgados pela revista Exame, em 2016, mostraram a lista dos 10 youtubers mais 

influentes da atualidade em todo o mundo, 4 deles eram brasileiros. Disponível em <https://exame.abril.com.br/estilo- 

de-vida/os-10-youtubers-mais-influentes-do-mundo/> 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

6 

 

 

 
 

jogo oferece algo em troca de ser admirado, seguido, “curtido” ou compartilhado pelas 

ferramentas da própria rede. Ao contrário, esse sujeito provido de fama seduz e opera pela 

economia do “mérito” 7de Hyde (apud JENKINS et al., 2014). Isso não impede, 

entretanto, que o interesse do público acabe e este mesmo usuário bem-sucedido em suas 

relações sociais em rede volte ao “limbo” do anonimato. 

A exposição de sujeitos que se tornam celebridades na Internet (influenciadores) acontece 

levando-se, também, em consideração a motivação que o público tem em participar desses 

canais de interatividade. Pensamos, dessa forma, que o investimento de tempo para o 

consumo dessas produções esteja, assim, mais relacionado ao quanto esse tipo de relação 

impacta sensivelmente a subjetividade do seu público. São “investimentos emocionais” 

operando na bolsa de valores do afeto. 

O componente subjetivo dessa troca de valores emotivos se assemelha ao encontro casual 

de pessoas que se tornam amigas ao compartilharem uma experiência em comum. 

Agamben (2009) entende, assim, que o amigo é por si só um alter ego que consente a 

existência do outro na experiência da vida, reconhecendo no outro não “eu mesmo”, mas 

uma “alteridade imanente na mesmidade, um tornar-se outro do mesmo”. (AGAMBEN, 

2009, p. 90). Ao reconhecer um amigo, já não o vejo como algo, mas como uma outra 

parte do mesmo espaço de existência: onde sinto e experimento a existência como uma 

partilha de valores em comum. “Os amigos não condividem8 algo (um nascimento, uma 

lei, um lugar, um gosto): eles são com-divididos pela experiência da amizade. A amizade 

é a condivisão que precede toda divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio 

fato de existir, a própria vida” (Id. Ibid, p. 92). 

 
3. Vlogs no YouTube: vídeos simples para assuntos não tão simples assim 9 

 
 

A palavra vlog no YouTube aparece constantemente associada ao termo “vídeo”, quase 

como um sinônimo. Os títulos de alguns vídeos na plataforma aparecem do seguinte 

modo: “vlog de viagem”, “vlog de férias”, “vlog de estudo”, “vlog de catioro”, “vlog de 

rotina”, “vlog de tudo”. Nesse caso, podemos diferenciar o uso dos termos e fazer um 

 
7 “Por mérito ele quer dizer aquelas qualidades associadas com coisas nas quais ‘não se pode colocar um preço’” 

(JENKINS et al., 2014, p. 100) 
8 Agamben (2009) prefere falar de condivisão à “co-divisão” para inserir o elemento “com” numa perspectiva de 

conjunto, de fazer parte. 
9 A frase “vídeos simples para assuntos não tão simples assim” foi retirada do vídeo de apresentação do canal 

JoutJout Prazer. 
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jogo de proposição lógica: todo vlog designa um vídeo, mas nem todo vídeo designa um 

vlog. Weblog/Blog/Vlog são semelhantes e não por acaso. A última versão, no entanto, 

é a adaptação do blog (registro de atividades regulares na web/internet) para o formato 

em vídeo. “Vídeos diários também são conhecidos como videologs, vídeo blogs, vlogs, 

vblogs e vogs” (STRANGELOVE, 2010, p. 73) 

Falar de si mesmo não é nenhuma novidade. Ao contrário, há uma vasta gama de 

produções literárias, pinturas e produções fílmicas de conteúdo autobiográfico. Os diários 

foram, ademais, documentos imprescindíveis para a compreensão de momentos 

históricos. Todas essas formas de comunicação alternam entre exibição pública e privada, 

aspectos reais e ficcionais, com mais ou menos exposição pessoal. Em todas elas, 

contudo, há o propósito humano de registrar o momento, a vida, o cotidiano. 

Bourdieu (2006) em seu artigo “A ilusão biográfica” nos alerta para o fato de haver, nas 

escolhas de relatos dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, uma certa 

falta de autenticidade que produz, por assim dizer, um desvio cronológico que 

compromete a verdade que se se tenta passar nas páginas editadas. Havendo, assim, um 

compromisso entre biógrafo e biografado em tornar inteligível uma história de vida, há 

certa artificialidade no sentido da obra. O mesmo aconteceria numa proposta 

autobiográfica. 

Assim, diz o autor: 

É significativo que o abandono da estrutura do romance como relato 

linear tenha coincidido com o questionamento da visão da vida como 

existência dotada de sentido, no duplo sentido de significação e direção. 

Essa dupla ruptura, simbolizada pelo romance de Faulkner O som e a 

fúria, exprime-se com toda clareza na definição da vida como anti- 

história proposta por Shakespeare no fim de Macbeth: “é uma historia 

contada por um idiota, uma história cheia de som e fúria, mas 

desprovida de significação”. Produzir uma história de vida, tratar a vida 

como uma história, isto é, como um relato coerente de uma sequencia 

de acontecimentos com significado e direção, talvez seja conformar-se 

com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que 

toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar. Eis por 

que é lógico pedir auxílio àqueles que tiveram que romper com essa 

tradição no próprio terreno de sua realização exemplar. Como diz Alain 

Robbe-Grillet, “o advento do romance moderno está ligado 

precisamente a essa descoberta: o real é descontínuo, formado de 

elementos justapostos sem razão, todos eles únicos e tanto mais difíceis 

de serem apreendidos porque surgem de modo incessantemente 

imprevisto, fora de propósito, aleatório”. (BOURDIEU,2006, p. 185). 
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O formato narrativo descontínuo simula, assim, uma experiência de vida real: em que, 

mesmo operando por um sentido retórico, desfaz a lógica totalizante que outrora marcava 

a história. Observamos, contudo, que há uma “autorização” implícita e explícita10, entre 

audiência e público11, no modo de expressão dos sujeitos que se tornam célebres a partir 

de suas singularidades expostas em relatos íntimos sobre o dia a dia nos vídeos do 

YouTube. 

O canal “JoutJout Prazer”, no YouTube, revela que existem, até o momento, 

185.606.689 visualizações12 distribuídas pelos mais de 300 vídeos publicados na página, 

desde que ela foi criada na plataforma, em 2014. Essa aderência de audiência e público 

no canal de Júlia Faria nos faz pensar que: 

Existe um Zeitgeist13 na estética da experiência do YouTube, que é 

estruturada pelas limitações e possibilidades do próprio meio. A estética 

da experiência do YouTube, as configurações que ela usa, os estilos que 

ela encarna e as emoções que ela gera refletem as condições 

prevalecentes do capitalismo moderno tardio, que se desliza lentamente 

para a condição pós-moderna. (STRANGELOVE, 2010, p. 14) 
 

Encontramos, de fato, um estilo encarnado no modo de contar histórias pessoais nessa 

rede social semelhante ao de pequenas aldeias, em que a cultura oral era determinante 

para que os indivíduos pudessem socializar através de suas histórias, interesses e 

atividades diárias por meio de uma linguagem informal, repleta de significado, revelando 

um conhecimento próprio do ambiente vivido. 

Os vídeos caseiros gravados por internautas filmando a si mesmos contando fatos, 

opiniões, problemas ou vitórias pessoais atualmente ganham uma visibilidade no espaço 

midiático que supera, em alguns casos, conteúdos produzidos em estúdios especializados 

em entretenimento. Tais práticas chamam a atenção pelo formato amador dos vídeos, a 

descontinuidade de relação dos casos narrados, a falta de um objetivo claro na mensagem 

a ser passada e uma montagem deliberadamente antiprofissional, indicando “erros” de 

gravação e acertos de aceitação pública. Ao contrário dos participantes da cultura oral, os 

novos participantes da cultura da visibilidade estão pouco preocupados em repassar 

valores e crenças culturais aos demais, mas se esforçam para agradar o público que 

 
 

10 Implícita quando o espectador apenas visualiza o conteúdo audiovisual on-line, explícita quando esse observador 

anônimo deixa de sê-lo ao contribui como usuário participativo das redes sociais originais ou vinculadas aos 

vloggers/youtubers seguidos. 
11 Wolfe (2014) observa que há uma diferença de audiência e público. Segundo a autora, “a audiência é passiva e o 

público é participativo” (WOLFE, 2014, p. 13) 
12 Números colhidos na página: https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer/about, em 17/02/2018. 
13 O termo em alemão Zeitgeist pode ser traduzido para o português por “espírito do tempo” ou “estilo da época”. 

https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer/about
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conquistaram, muitas vezes padronizando o formato e o conteúdo dos vídeos baseados no 

retorno recebido sobre o que cativou uma determinada audiência a consumir aquele tipo 

de vídeo numa extensa variedade de produções audiovisuais inseridas na mesma 

plataforma. 

Como Sibilia (2008) observa, podemos entender que, a partir da padronização do modelo 

aceito como satisfatório, 

estes artistas transformam-se em mercadorias. Entretanto, nesse 

movimento que os espetaculariza e os ficcionaliza, paradoxalmente, 

também parecem se tornar mais reais. Porque ao se transformar em 

personagens, o brilho da tela os contagia e então se realizam de outra 

forma: ganham uma rara consistência, que provém dessa irrealidade 

hiper-real da legitimação audiovisual. Passam a habitar o imaginário 

espetacular e, com isso, viram curiosamente mais reais do que a 

realidade. Pois dessa forma se convertem em marcas registradas, 

tornam-se grifes ou mercadorias subjetivas. Ou, com maior precisão, 

transmutam naquilo que se deu em chama celebridades: pura 

personalidade visível, em exposição e à venda nos mostruários da 

mídia. (SIBILIA, 2008, p. 230) 

 
 

4. Geração youtuber: o canal JoutJout Prazer 

 
“Opa! Tudo bom? Este é o meu, seu, nosso canal! Não temos tema nem roteiro, ok? Eu 

só meio que vou falando e vocês meio que vão ouvindo e a gente meio que vai se 

amando”. 14
 

Júlia Tolezano da Veiga Faria, ou Jout Jout, nasceu em 1991, em Niterói, Rio 

de Janeiro. Estudou Jornalismo na PUC-RJ e frequentou brevemente o curso de 

letras. Em 2014, começou a gravar vídeos e criou o canal JoutJout Prazer, no 

YouTube, que foi parar nas pautas de todas as mídias do país após o vídeo 

“Não tira o batom vermelho”, que fala sobre relacionamentos abusivos e já foi 

visto por 2 milhões de pessoas. Hoje, Julia em mais de 800 mil seguidores, 90 

milhões de visualizações e é admirada pela inteligência e graça com que fala 

dos assuntos mais polêmicos15. 
 

Atualmente, o canal JoutJout Prazer conta com mais de 1 milhão e trezentos mil 

seguidores no YouTube. Esse alcance, no entanto, não se dá por acaso. Júlia não 

representa exatamente o que se espera de uma super celebridade: beleza invejável, riqueza 

incalculável, inacessibilidade. A estrela brasileira do YouTube se mostra “gente como a 

gente”, com problemas similares, dia a dia rasteiro, linguagem informal e estética natural: 

usando roupas comuns, com pouco ou nenhum uso de maquiagem ou acessórios de moda 

 

 
14 Parte da descrição sobre o canal em: https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer/about 

15 Algumas informações sobre Júlia Faria no dorso de seu livro “Tá todo mundo mal”, publicado em 2016. 

https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer/about
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feminina. O canal de JoutJout contém, em quase sua totalidade, vídeos relacionados ao 

gênero vlog que se estendem por um tempo variado entre 1 e 10 minutos16. (FIG.1) 

 

 

FIGURA 1: Júlia se grava refletindo sobre um assunto observado no seu dia a dia 

FONTE: Canal Jout Jout Prazer 

 

No vídeo relacionado à figura supracitada, publicado no dia 5 de junho de 2014, Júlia faz 

o seguinte relato: 

 
Você tá lá, sofrendo... (enquanto fala, mexe no seu celular sem olhar para a 

câmera), triste, deprimida (solta o celular na mesa ao lado e olha para a 

câmera)... Mas aí você fala: olha aqui uma paisagem bonita dessa praia e pá... 

(pega o celular e finge que fotografa)... E aí, o que é que o mundo vê? 

(questiona para a câmera) Você numa praia bonita (fala com tom de 

resposta). Ela num vê o que é que tinha antes que é você andando deprimida e 

indo para o trabalho que você não gosta (sic) ... Ela só vê que você tinha... Que 

você tava feliz ali na praia... Uma grande mentira! (interpela). A gente fica 

mentindo o tempo todo, não tem problema... (nesse momento, Júlia olha para 

o computador que está na sua frente e mexe no teclado)... (corte de edição e 

inserção de frames e música de fundo. No primeiro frame aparece a seguinte 

mensagem: irmão, relaxa. Em seguida: tá todo mundo mal... 3º frame: tá 

TODO mundo mal. 4º: tá TO-DO MUN-DO mal). 

 

Em nova tomada, Júlia aparece diferente, com o cabelo preso, mais atenta, e diz: 

 
Às vezes, a gente acha que tá todo mundo bem; só a gente que tá na totalmente 

na merda... Não é assim que acontece de verdade... Tá todo mundo mal. Não é 

só você que tá mal: seus amigos tão mal, seus primos tão mal, seus pais tão 

mal também, eu tô mal, Caio tá mal, os amigos dos seus amigos, os primos dos 

seus amigos também estão mal... Tá todo mundo mal! Num tem ninguém bem! 

O Facebook não diz isso pra gente. O que é que o Facebook diz? (fala em tom 

de interrogação). O Facebook diz que as pessoas  são sempre bonitas  em 

todas as fotos... O facebook diz que a gente entrega a monografia... Facebook 

canta todas as vitórias. E as derrotas no Facebook? (pergunta ironicamente)       

 

16 Esse tempo foi observado nos vídeos que foram objeto de análise deste trabalho, no entanto, o canal contém vídeos 

de até 45 minutos. Os vídeos mais extensos, entretanto, fogem da categoria vlog. 
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Nova tomada: 

Elas não estão lá... Mas aqui do lado de fora (gesticula com os braços, 

mostrando o “fora” como sendo o seu espaço de gravação)... Quer dizer, aí do 

lado de fora, né? (estende os braços para a câmera e para o público espectador... 

Corte de edição)... Por exemplo, (arruma o cabelo e olha com uma certa 

indiferença para a câmera), eu não sei o que eu quero fazer da minha vida... 

    Ainda não sabe? (pergunta em tom de crítica). Ainda não sei! (responde 

impetuosa).   Mas você já tem 23 anos! (rebate a si mesma)   Não importa, 

não sei... Tem que saber? (olha para a câmera como se esperasse uma resposta 

do “outro lado”) Tem que saber agora? Por que tem que saber agora? (interroga 

em tom de reclamação)... Quando você não sabe o que fazer, você fica 

desesperado de ficar parado em casa fazendo nada. Aí você vai se enfiando em 

qualquer coisa... As pessoas te falam para fazer coisas, aí você fala: faço! 

(acena com a cabeça, sem fixar o olhar na câmera)... Aí você vai fazendo, vai 

fazendo, vai fazendo... (corte de edição). 

 

 

Ontem eu dei conta de que eu não trocava de roupa há três dias... (Olha 

seriamente para o lado e silencia... corte de edição). Eu comecei uma dorzinha 

aqui atrás desse olho (aponta para o olho direito e mexe as pálpebras). Às 

vezes, ele treme... Que que isso quer dizer?... Não sei.. (corte de edição). Se 

isso não é crise, não sei o que é... (fala taxativamente, pondo um objeto na 

mesa e olha desafiadora para a câmera). 
 

Júlia continua com o seu relato: 

Não é porque eu fiz comunicação não. A galera de engenharia também tá mal. 

Não tem ninguém sabendo o que quer fazer. Até as pessoas que sabem o que 

quer fazer não têm tanta certeza assim. Às vezes, a gente pensa: pô, se eu 

tivesse feito outra faculdade, talvez estaria tudo mais fácil agora... Não estaria! 

Esse desconforto geral independe de formação acadêmica... E junta isso (faz 

silêncio e olha, com um aspecto triste para baixo e, então, volta a olhar para a 

câmera) tem o Rio de Janeiro (faz silêncio). 

 

Com o aspecto irônico, questiona: 
 

    Eu quero morar no Rio de Janeiro? Eu quero ser assaltada em cada esquina? 

(Júlia olha para o lado) Não... (O “não” soa lentamente em tom de voz  

agudo) (Nova tomada). Estou num lugar onde não sei se eu quero estar, que 

eu demoro duas horas e meia para chegar nos outros lugares... No meio desse 

percurso, eu posso ser assaltada, esquartejada, estuprada... Mas aí, faz como? 

Larga tudo e vai para uma cidade pequena? Vai para Floripa? (Nesse momento, 

Júlia mostra-se insatisfeita, movimentando sua face como se estivesse com um 

problema sem solução). Como que faz com a mãe? Com o pai? Com os 

irmãozinhos ? Com os amigos? ... 

    Qual é a sua crise? (olha serenamente para baixo) A minha é essa. (sem 

fixar o olhar na câmera, coça o dorso da mão e o vídeo se encerra com mais 

frames e música de fundo. Nos frames, aparecem as mensagens: “dizem que 

uma hora fica tudo bem” ... “a boa é apreciar a viagem”... “e fica esperto para 

não ser assaltado”). 

 

 

 

O show do eu no YouTube apresentado por atores sociais e midiáticos como JoutJout 

tem variações consideráveis em relação ao que se observava em outras redes sociais de 

igual intensidade individualista e midiática. A começar pela carga estética contida 

nos cenários: esses sujeitos se mostram os mais naturais possíveis, sem, aparentemente, 
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se envergonharem de quem são e do que fazem ou não fazem. Ao contrário dos reality-

shows, esses indivíduos não aparecem se movimentando de um lado para o outro numa 

rotina comum do dia a dia, aprisionados em um espaço próprio. Esses sujeitos 

confessam, aconselham e relatam assuntos, que lhe tocam falar, carregados de 

subjetividade. 

A celebração da subjetividade do homem contemporâneo nos mostra um resgate da 

experiência vivida como fonte do self. (TAYLOR, 1997). A impossibilidade de mediação 

autodirigida do próprio sujeito nas gerações anteriores nos relegava a possibilidade de 

estudar a criatividade e a profundidade contida nos relatos expressionistas que 

observamos aqui. Nessa intensificação da subjetivação nos vlogs é possível entender a 

recepção positiva dos interlocutores (participantes ativos dessa rede) que, muitas vezes, 

se identificam facilmente com o “usuário-criativo” que se revela sem “montagens” no 

vídeo, exprimindo sentimentos autênticos, possibilitando uma experiência estética 

marcada por uma vivência de uma realidade em “comum”. 

Em mais de 600 mil visualizações, 109 pessoas expressaram-se descontentes ou 

desfavoráveis ao vídeo-vlog de Júlia. 30 mil pessoas o aprovaram. 

No espaço de comentários da interface, destacamos dois comentários aparentemente 

espontâneos de sujeitos que confirmam a tese de Júlia. (Há, no entanto, milhares de 

comentários que corroboram com as ideias apresentadas no vídeo). 

Usuário (1): “Se serve de consolo pra alguém, tenho 48 e não sei o que fazer com o resto 

da minha vida”. 

Usuário (2): “Realmente é muito comum eu pensar: poxa será q só eu não vou encontrar 

meu caminho? Tenho 30 anos desde os meus 20 faço Facul, fiz ADM e MKT , tranco, 

volto tenho um caso sério qnd o assunto é concluir...parece q nada chega ao fim... Todas 

as colegas de escola casadas com filhos, as da Facul em baladas, coisa q não curto mais... 

Me sinto mega perdida em tudo, família, relacionamento, amizade, me sinto sozinha...não 

tô apreciando minha paisagem não... Mas amei esse e todos os outros vídeos q 

vi...parabéns!!!” 

Em “Tá todo mundo mal”, Júlia nos inclui num drama coletivo, potencializado pelas 

pressões que marcam um suposto caminho definido da felicidade: aparecer vitorioso. Ao 

se apresentar fracassada, JoutJout parece nos oferecer oxigênio extra, em que podemos 

respirar aliviados para que continuemos percorrendo o caminho, agora, com menos 

cobrança, ao menos pessoal. Courbet (apud TAYLOR, 1997, p. 555) havia dito: “A base 

do realismo é a negação do ideal”. Neste sentido, Sibilia (2008) entende que: 
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Há uma pista, então, para compreender o fascínio suscitado por esta 

multidão de histórias minúsculas, todos esses micro-relatos verídicos 

que se expõem nas telas que iluminam (ofuscam) o mundo 

contemporâneo. Tudo isso talvez decorra da extinção dos grandes 

relatos que davam sentido à vida moderna, tanto em nível coletivo como 

individual. (SIBILIA, 2007, p. 273) 
 

Certamente, encontramos na esfera pública cultural do YouTube uma infinidade de atores 

e relatos, todos eles com mais ou menos notoriedade por exibirem algum tipo de 

performance na intimidade de sua vida privada realçada e recriada para um público. Em 

JoutJout, analisamos um de seus primeiros vídeos de maior visibilidade para entendermos 

como esses sujeitos, de maior expressão dentro e fora do ciberespaço, encontram na 

intimidade e no cotidiano elementos discursivos para efetuarem uma comunicação 

marcada pela alteridade. Percebemos, por meio dos comentários, que esses usuários 

participantes do processo comunicativo se identificam com o que foi apresentado, 

reafirmando o potencial expressivo contido na reflexão proposta. 

Estes atores sociais não passam despercebidos do afã mercadológico das grandes mídias 

e, frequentemente, são levados a ocuparam os mesmos espaços das celebridades 

tradicionais. Alguns anos após sua primeira aparição na plataforma de vídeos, JoutJout 

ganha destaque nas mídias tradicionais e é convidada para participar de talkshows, 

ensaios e outros eventos restritos a personalidades célebres. (FIG.2) 

 

 
FIGURA 2: JoutJout aparece na capa da revista feminina Glamour 

FONTE: Revista Glamour: edição de abril de 2017 

 

A fama alcançada com os relatos íntimos do cotidiano se torna possível com o acesso às 

tecnologias de comunicação. Mas o acesso às mídias digitais e as práticas em uso nessa 
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esfera comunicativa não é determinante para que os usuários se tornem mais famosos no 

meio, nem tampouco esgota o sentido mais profundo dessa prática comunicacional que, 

antes de orientar-se por uma lógica de mercado e pelo sistema das celebridades, responde, 

como foi observado nesse trabalho, a processos de identificação horizontais, de 

reconhecimento e de expressão espontânea da subjetividade. Tentamos, assim, entender 

como as produções audiovisuais no YouTube permitem um reconhecimento de uma 

sociabilidade ética e estética na era do vazio ou do mundo contemporâneo 

(LIPOVETSKY, 2005). Os relatos se estendem por centenas de vídeos e temáticas. E 

parece que, de repente, qualquer coisa tem um sentido próprio. No YouTube, ganha 

visibilidade quem está disposto a realçar sua personalidade dando um sentido mais amplo 

ao que é vivenciado. 

Assim, à medida que nos colocamos mais próximos das sensações trazidas pelo consumo 

desse produto midiático, nos afastamos de uma exposição restritiva ou excessivamente 

objetiva do acontecimento comunicacional do cotidiano nos relatos presentes nas redes 

sociais. 

Considerações finais  

O cotidiano reinventado no canal de JoutJout é também um lugar de discussão e 

reflexão sobre os modos de vida na contemporaneidade. Ao contrário de uma intenção 

biográfica puramente exibicionista, programada, de cunho narcísico, o vlog analisado 

do canal de “JoutJout Prazer” se vale de uma perspectiva crítica em torno das vivências 

aparentes e outras abordagens desconstrutivas do modus operandi da cultura da 

visibilidade em voga nas redes sociais da internet. Nesta perspectiva, o canal de 

JoutJout torna-se um espaço próprio e também privilegiado de fala, servindo de 

ambiente de escape e modelo para outras figuras que se apresentam e representam no 

YouTube, uma plataforma que se propõe a dinamizar os conteúdos audiovisuais, 

trazendo, em seus formatos, uma estética que valoriza esse sujeito intimista, caseiro, 

despojado,  disposto a confessar suas fraquezas, dores, angústias e problemas, partindo 

do seu micro universo para, de repente, perceber que os efeitos sentidos são de alguma 

forma macro e rentável no mercado das imperfeições.  

Apesar disso, entendemos que a comunicação sensível é, assim, esse dispositivo 

mediador que interrompe a racionalidade para, antes de tudo, fazer possível com que 

algo aconteça entre os sujeitos envolvidos nesse processo comunicativo. Esse algo, 

entendemos aqui, é mais do que uma informação adquirida e mais do que uma 

mensagem do vídeo visualizado ou descrito, esse algo permite que o sujeito pense, se 
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afete, se transforme a partir de uma experiência. (MARCONDES FILHO, 2010).  

São nessas produções audiovisuais do YouTube, portanto, que podemos observar com 

maior detalhe as subjetividades dos sujeitos-criadores na plataforma, antes integrantes 

de uma audiência massiva de programas estruturados, feitos para serem “impecáveis” na 

TV aberta ou paga. A audiência de antes que se torna os sujeitos-criadores de hoje estão 

mais próximos de outros sujeitos, que participam e reagem com maior afeição ao que 

também lhe é próximo. Entendemos ainda que essa alteridade surgida de modo 

espontâneo é o efeito da comunicação sensível que tentamos compreender neste 

trabalho. Por estarmos limitados a avaliar a subjetividade de cada sujeito que entre em 

contato com o vídeo, nos propomos a descrever detalhadamente as falas e o 

comportamento da vlogger Júlia Faria para que, na descrição, possamos perceber os 

componentes marcantes dessa fala e personalidade a fim de refletirmos sobre os 

processos comunicativos e, consequentemente, sobre as produções de sentido trazidas 

nos espaços discursivos de atores midiáticos constituídos como novos ídolos nos novos 

tempos a partir de um relato em formato vlog no YouTube.  
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