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RESUMO 

 

Esse trabalho monográfico é fruto da minha análise de campo desenvolvida na plataforma de 

compartilhamento de vídeos, YouTube. Tem por objeto um novo formato que se desenvolveu 

nos últimos anos dentro da plataforma, o vídeo-ensaio, que se apresenta como um híbrido 

entre o gênero textual ensaístico e uma linguagem audiovisual contemporânea. Através da 

análise de canais do YouTube que produzem um conteúdo voltado a reprodução do 

conhecimento científico, focando tanto na motivação desses criadores como no processo 

criativo desses vídeos, busco compreender como a plataforma, e como o vídeo-ensaio, se 

inserem nesse contexto das transformações tecnológicas e socioculturais, refletindo até que 

ponto o YouTube tem mudado as formas de disseminação de conhecimento científico.  

 

Palavras-chave: Vídeo-Ensaio. YouTube. Conhecimento Científico. Transformações 

Tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monographic work is the result of my field analysis developed on the video sharing 

platform, YouTube. It aims at a new format that has developed in recent years within the 

platform, the video-essay, which presents itself as a hybrid between the textual genre of 

essays and a contemporary audiovisual language. Through the analysis of YouTube channels 

that produce content focused on the reproduction of scientific knowledge, focusing both on 

the motivation of these creators and on the creative process of these videos, I try to understand 

and expose how the platform, and how the video assay, are inserted in this context of 

technological and sociocultural transformations, reflecting to what extent YouTube has 

changed the ways of dissemination of scientific knowledge. 

 

 

 

Keywords: Video-Essay. YouTube. Scientific Knowledge. Technological Transformations. 
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INTRODUÇÃO  

 

         O presente trabalho é resultado de uma inquietação que surgiu durante minha 

experiência enquanto graduando do curso de Antropologia. Essa inquietação diz respeito ao 

estar em um espaço onde se podia perceber a proliferação e a reprodução do conhecimento de 

discussões sociais extremamente importantes, ao passo que, fora desse espaço, o mundo 

seguia ignorando a maioria de tais debates. Outra inquietação diz respeito à percepção de uma 

dificuldade abrangente que perpassava tanto meus colegas quanto a mim mesmo: a 

dificuldade em conseguir manter o foco na leitura de textos acadêmicos. Não é preciso muito 

para que se perceba como as duas inquietações estão ligadas, afinal, esse tipo de texto é o 

meio através do qual o conhecimento acadêmico se transmite e se reproduz. 

         Para além dessas inquietações, esta produção também é resultado de um encontro que 

tive com. uma experiência que proporcionou uma nova forma de aquisição de conhecimento. 

Motivado pela dificuldade inicial em manter a concentração nas leituras, tentei encontrar 

conteúdos audiovisuais que pudessem reproduzir parte das informações contidas nesses 

textos. Dessa forma, descobri um novo formato de vídeo produzido para o YouTube: o vídeo-

ensaio. Tal encontro me trouxe a percepção de que essa dificuldade talvez pudesse ser uma 

consequência contemporânea das transformações socioculturais das novas mídias e da 

comunicação em rede. A partir dessa perspectiva, o tema começou a tomar forma. O formato 

conhecido como vídeo ensaio chama a atenção por sua dinâmica, por seu estilo de montagem, 

pelos temas abordados e, principalmente, pela forma como são abordados. Ao se distanciar de 

vídeos educativos ou videoaulas que se baseiam em um formato o mais parecido possível com 

as aulas ministradas por professores nos espaços formais de educação, o vídeo-ensaio 

promove uma relação entre temas científicos com assuntos referentes à cultura pop, como 

filmes, jogos, músicas, quadrinhos etc. Os temas exemplificados são apresentados seguindo 

uma montagem rápida e fragmentária, que se forma a partir da junção entre trechos de cenas 

de filmes, clipes, músicas e outros. Esse formato viabiliza que o conteúdo seja apresentado de 

uma maneira diferente das lições tradicionais de um professor em sala de aula, promovendo 

tanto uma contextualização a partir de produtos culturais que se aproximam do cotidiano do 

público, quanto uma captura da atenção do telespectador a partir da disponibilização 

recorrente de estímulos imagéticos em tela. 
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 Dessa forma, o formato “vídeo-ensaio” foi escolhido como objeto para se pensar essas 

transformações. Através da análise de canais do YouTube que produzem conteúdos voltados a 

reprodução do conhecimento científico, focando tanto na motivação dos criadores como no 

processo criativo desses vídeos, busca-se compreender de que maneira a própria plataforma e 

o vídeo-ensaio se inserem no contexto das transformações tecnológicas e socioculturais,  

visando compreender até que ponto o YouTube tem mudado as formas de disseminação de 

conhecimento científico. 

A estrutura do primeiro capítulo consiste na apresentação dos dados reunidos a partir 

da análise feita sobre dois canais aqui considerados enquanto representantes do gênero 

audiovisual tomado como objeto de reflexão na pesquisa: o vídeo-ensaio. O foco é a 

exposição e compreensão do processo criativo dos youtubers em seus canais, assim como a 

busca pelo entendimento acerca das motivações dos criadores em relação ao tipo de conteúdo. 

Leva-se em consideração que, diferentemente de outros estilos de conteúdo, que podem 

alcançar ganhos consideráveis através da monetização, o vídeo-ensaio não gera um retorno 

financeiro suficiente para que os produtores possam se sustentar unicamente através desse 

trabalho. Para desenvolver a observação, dois canais específicos foram tomados como 

referência, o “Quadro em Branco” e “mimimidias”: o primeiro foi utilizado para demonstrar 

uma das possibilidades estilísticas de apresentação do vídeo ensaio, com estrutura e 

identidade próprias; o segundo recebe destaque pelo fato de que disponibiliza uma maior 

quantidade de informações sobre o processo criativo e intenções de seus criadores. 

Resumidamente, um dos objetivos do texto consiste em investigar o estímulo que esses 

youtubers possuem para o empenho na produção de seu trabalho, considerando todo o 

contexto virtual, social e individual no qual eles estão inseridos como uma pista para essas 

motivações. Além disso, também se propõe à reflexão sobre como esses vídeos-ensaio 

chegam até as pessoas que os consomem, como a informação desenvolvida e apresentada 

pelos youtubers contribui para a divulgação e democratização do acesso ao conhecimento 

científico numa perspectiva extensiva, isto é, para além da instituição acadêmica. 

O segundo capítulo foi construído de modo a destrinchar questões que foram 

levantadas a partir do acompanhamento do campo de observação sobre os canais produtores 

de vídeos-ensaio. Durante a pesquisa foram observadas questões relacionadas ao uso da 

imagem, direitos autorais, políticas da plataforma, mercado e os desdobramentos desse novo 

formato para a divulgação do conhecimento científico, muitas vezes em um claro 

enfrentamento à proliferação de ideias inverídicas e potencialmente perigosas dentro do 
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YouTube. Em síntese, é o desenvolvimento analítico gerado pelo campo descrito, atrelado a 

algumas discussões referentes à atual conjuntura social e midiática. 

No terceiro capítulo, propõe-se fazer uma relação dos dois capítulos anteriores, bem 

como as discussões apontadas até então e um referencial de base antropológica. Dessa forma, 

percorre-se um caminho entre teorias e argumentos para mostrar como o vídeo-ensaio 

enquanto um objeto técnico pode ser interpretado como uma expressão contemporânea ou 

uma variante deste híbrido formado por dois paradigmas comunicacionais: o impresso e o 

audiovisual. Tomando essa questão como ponto de partida, discute-se sobre os impactos 

culturais e cognitivos que uma nova tecnologia pode ter sobre as nossas formas de ver, pensar 

e narrar o mundo. Enquanto tecnologias, compreende-se o conjunto de técnicas desenvolvidas 

por uma sociedade, tendo em vista seus efeitos práticos e a reprodução de seus processos e 

lógicas sociais. A tecnologia é algo que apresenta um certo grau de artificialidade, mas que 

muitas vezes faz com que esta característica artificial seja diluída pela incorporação social das 

técnicas, ao assimilá-las como práticas sociais. Em termos de linguagem e comunicação, 

englobaria tanto as estruturas do pensamento mítico, o desenvolvimento da escrita e da 

tipografia, até as ferramentas mais modernas de interação social como a internet e o 

computador. Busca-se também traçar um breve panorama sobre o quadro social estabelecido a 

partir do desenvolvimento da cibercultura e sua relação com o mercado globalizado. 

Por fim, concluo o trabalho fazendo um breve apanhado das discussões levantadas 

durante toda a pesquisa, refletindo sobre o espaço que a linguagem audiovisual 

disponibilizada pela rede tem sobre as transformações referentes aos hábitos de leitura, assim 

como o papel do mercado e da indústria cultural nesse contexto. Se pensa também como esse 

mercado molda um padrão que acaba afetando a diversidade de conteúdos produzidos por 

uma cultura participativa no YouTube. 
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CAPÍTULO I: YOUTUBE E VIDEO-ENSAIO COMO OBJETO 

  

1.1 CONTEXTUALIZANDO O CAMPO 

 

Atualmente sendo considerada a maior plataforma de conteúdo em vídeo do mundo, o 

Youtube contém uma diversidade de gêneros que apresenta diferentes formas de narrativas e 

de conteúdos produzidos. Dentro desta enorme variedade, que contempla além de acervos 

importantes de filmes e músicas, material televisual, ou mais recentemente vídeos de 

blogueirxs, vlogs, DIY (no estilo “faça você mesmo”), ou ainda os famosos influenciadores 

digitais que falam sobre os mais variados assuntos, surgiu um novo tipo de conteúdo, o vídeo-

ensaio.  

A partir desse novo gênero, o texto demonstra como ele se propõe a hibridizar o 

gênero literário ensaístico com a linguagem contemporânea do audiovisual, para, em seguida, 

propor uma reflexão sobre como o YouTube, enquanto uma plataforma digital, vem 

transformando a difusão e a circulação do conhecimento científico. 

De início, é importante definir a compreensão de “conhecimento científico”, já que 

esse é um termo que pode ser interpretado e problematizado de diversas maneiras. Tal 

expressão se refere aqui ao conhecimento produzido e vinculado à instituição acadêmica, isto 

é, produzido a partir de suas lógicas de produção e reprodução, institucionalizado e legitimado 

como um saber que se pretende “objetivo”. Além disso, trata-se de um cultivo que se baseia 

na reprodução de uma cultura letrada, na qual o texto é o principal meio de reprodução e de 

divulgação tanto para o público especializado quanto para o leigo. Em termos específicos, 

reporta-se o conhecimento científico voltado para a área das ciências humanas que se 

propõem a pensar os contextos históricos, sociais, políticos e culturais e que, conforme 

demonstrado, permeiam toda as discussões propostas por esses canais.  

Dentro do recorte dos canais produtores de vídeos-ensaio, pode-se perceber que a 

produção de alguns deles restringem seus conteúdos exclusivamente ao formato de, enquanto 

outros se propõem a utilizar esse formato apenas em determinados contextos e situações 

específicas, por vezes fazendo até mesmo uma mescla entre o vídeo-ensaio e algum outro 

formato de edição tradicional. Esse é o principal motivo pelo qual dois canais foram utilizados 

como objeto de estudo, tendo ambos como foco majoritário a produção de conteúdos quase 

exclusivamente no formato vídeo-ensaio. Um segundo critério de escolha dos canais 

analisados se relaciona aos temas que eles abordam. Foram escolhidos dois canais que se 

debruçam sobre temas político-sociais, já que o principal objetivo é observar como se 
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apresenta a produção e reprodução de conhecimento e de teorias acadêmicas nesse espaço. 

Dessa forma, a afinidade entre o que se pretende analisar e os temas propostos e apresentados 

pelos canais escolhidos facilitam consideravelmente a construção dos dados e da análise. 

 A partir dos critérios citados acima, os canais escolhidos foram “Quadro em 

Branco” e “mimimidias”. O recorte se faz interessante a partir do momento que se considera 

que, embora ambos abordem temas sociais, usem referências de obras acadêmicas e sempre 

associem seus temas à algum contexto da cultura pop1, um o faz de maneira mais direta e 

expositiva, com um claro rigor científico (mimimidias), e o outro o faz de maneira mais 

poética, intimista e artística (Quadro em Branco). Uma vez delimitado o recorte, foi feito um 

levantamento de dados sobre os respectivos canais, apresentando a relação dos vídeos, de 

temas mais abordados e números de inscritos e visualizações. Cabe ainda salientar que os 

dados quantitativos aqui apresentados (número de seguidores, número de visualizações etc.) 

são referentes aos números observados nas páginas dos canais durante os meses de outubro e 

novembro de 2019. 

Além disso, procuro descrever um pouco sobre a identidade dos criadores e as 

motivações por trás desses canais. Para isso, apresentarei uma análise de vídeos selecionados 

sob critérios julgados pertinentes, que serão apontados durante a descrição. Decidi começar 

minha análise pelo canal Quadro em Branco, uma vez que, através dele, fui apresentado ao 

vídeo-ensaio. 

O encontro com este canal se deu no segundo semestre da graduação em Antropologia, 

quando um amigo com quem eu passava bastante tempo discutindo Filosofia e ouvindo 

músicas de rap comentou sobre um canal do YouTube que apresentava uma análise bastante 

particular e interessante sobre alguns cantores e letras de rap. O que, no entanto, me chamou 

mais a atenção na descrição – ou convite –, foi o comentário sobre os vídeos que tratavam de 

determinados conceitos desenvolvidos por Nietzsche e que eram apresentados diferentemente 

do modo em que se costuma ver. Nesta época, eu costumava usar boa parte do tempo livre 

tentando estudar os conceitos do filósofo alemão e, por acaso, a peculiar didática que o canal 

utilizava para abordar – nesse caso – o conceito de “Übermensch” (Super-Homem) de 

Nietzsche, era através do desenvolvimento de uma analogia que desenvolvia como referência 

um dos meus desenhos animados favoritos, “Rick and Morty”. O vídeo em particular foi o 

vigésimo sétimo vídeo postado pelo canal e se chama “Rick and Morty: Übermensch e o 

 
1  Categoria nativa que se refere à manifestações culturais que giram entorno de produtos da Indústria Cultural 

que se tornaram populares devido a sua acessibilidade, como por exemplo, determinados filmes, séries, HQs, 

jogos de videogames e músicas. 
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Vazio Existencial”; 2esse é atualmente seu vídeo mais assistido, contabilizando atualmente 

(outubro de 2019) mais de 1,2 milhões de visualizações. 

A partir da possibilidade de receber notificações sempre que um novo conteúdo é 

postado, o envolvimento com a produção do canal aumentou, de modo que houve uma 

identificação muito grande com o conteúdo e com os temas abordados, principalmente por 

serem referências ao meu universo cultural cotidiano. Apesar de ainda não existir a percepção 

sobre como se dava essa nova forma de apresentar teorias, o que ficou evidente foi a 

capacidade desse novo formato em prender a atenção, tanto pelos temas de interesse quanto 

pelo estilo dinâmico e fluido da montagem do vídeo. 

A partir do canal Quadro em Branco, pude conhecer uma grande variedade de canais 

que apresentavam um formato semelhante e, desse modo, descobri que esse tipo de vídeo era 

chamado de vídeo-ensaio. Os canais semelhantes àquele abordavam desde rap a filmes e 

animações e, no entanto, independente do tema, sempre procuravam trazer algum conteúdo 

teórico acadêmico ou algum conceito relacionado às reflexões que apresentavam.  

Nesse tempo, tive contato com os canais “Meteoro Brasil”, “Ludoviajante”, 

“Nerdologia” e foi nesse período que também conheci o canal “mimimidias”.  Esses 

encontros com novos canais aconteceram em 2017, em um momento no qual o vídeo-ensaio 

esteve bastante em alta na plataforma nacional. Consegui identificar essa tendência a um novo 

formato, embora ainda não reconhecesse que ele constituía um gênero por si só. Através do 

engajamento e do crescimento, tanto do número de visualizações dos vídeos quanto do 

número de inscritos nos canais, podia perceber que muitas pessoas também estavam se 

identificando com esse tipo de conteúdo. Além disso, esses vídeos e canais começaram a ser 

tópico de muitas conversas entre os graduandos. Em determinado momento, o canal “Entre 

Planos” postou um vídeo intitulado “O Que É Um Vídeo Ensaio?”, 3para apresentar o 

conceito desse “novo” gênero visual que estava sendo aplicado às produções do canal. A 

partir desse vídeo, agora com um objeto e uma definição, pude refletir concretamente sobre o 

que estava sendo consumido. Diante desses encontros e circunstâncias, ficou clara a potência 

do vídeo-ensaio e as implicações sociais com as quais esse gênero se relacionava. Tudo isso 

será discutido mais a fundo no capítulo seguinte, mas com essa breve descrição quis mostrar 

de onde, e como, surgiu a possibilidade desse trabalho. 

Retornando ao YouTube, a plataforma onde esses vídeos encontram-se armazenados e 

disponíveis para acesso, cabe dizer que ele não atua no papel de produção de vídeos. Sua 

 
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BJnXA1Il64g>. 
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LUj4D-_tFoI>. 

https://www.youtube.com/watch?v=BJnXA1Il64g
https://www.youtube.com/watch?v=LUj4D-_tFoI
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função midiática consiste em hospedar e disponibilizar conteúdos criados por outras pessoas, 

fato que fica evidente ao considerarmos o conceito/ “lema” da plataforma: “Broadcast 

Yourself” (“transmita-se”, em tradução livre). Ele surge, desse modo, com o objetivo de 

proporcionar um espaço que agrega e apresenta uma grande diversidade de grupos 

colaboradores, que vão desde grandes produtoras de conteúdo audiovisual, grandes e 

pequenas empresas, até produtores de conteúdos amadores. Esses grupos são responsáveis por 

modelar coletivamente a plataforma, que viabiliza a esses participantes um meio de ampla 

exposição (BURGESS e GREEN, 2009).  

Como toda nova mídia, o YouTube vem aprimorando sua própria linguagem. Em seus 

primeiros anos de existência, o site costumava ser apenas uma “plataforma de passagem” 

(ABIBE e MELO, 2019) onde o tempo durante o qual as pessoas permaneciam ou navegavam 

pelo site era relativamente curto, geralmente apenas o suficiente para conferir apenas algum 

link que lhes foi apresentado por outra plataforma. Neste período as categorias de vídeos 

ainda eram bem pouco diversificadas, consistindo basicamente em vídeos amadores do 

cotidiano, comerciais e trechos de programas da televisão. Porém, devido a um 

desdobramento da linguagem dos blogs, que eram muito populares na primeira década do 

milênio, surgiram os primeiros “vloggers”, trazendo a linguagem e os temas que eram 

geralmente abordados textualmente pelos blogueiros, mas agora de forma audiovisual. Neste 

cenário surgiram as primeiras celebridades cuja fama foi um desdobramento do sucesso de 

seus canais no YouTube, como por exemplo PC Siqueira, Kéfera e Felipe Neto, no caso do 

Brasil. Esse foi apenas um dos estágios de evolução da plataforma, que passou a contar com 

uma maior diversidade de formatos e de conteúdo dos vídeos, ao passo que atraía cada vez 

mais telespectadores, que passaram a despender mais tempo no site, fazendo com que o 

YouTube se tornasse agora uma “plataforma de destino” (ABIBE e MELO, 2019). 

A linguagem dos vídeos precisou acompanhar as mudanças na usabilidade da 

plataforma, decorrente do crescimento no número tanto de produtores quanto de 

consumidores de conteúdo audiovisual. A estrutura dos vídeos durante a primeira fase da 

plataforma, conforme mencionado, se apresentava de modo consideravelmente amador ou 

simplesmente reprodutor de conteúdos gerados primariamente para a televisão. Os vídeos 

amadores desse período não apresentavam qualquer estrutura homogênea, sendo 

simplesmente videos caseiros com pouca ou nenhuma edição e produção mais elaborada. A 

partir do desenvolvimento do site como uma “plataforma de destino”, com o crescimento de 

determinados canais e vloggers, a linguagem dos vídeos começou a desenvolver um padrão.  
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Os vídeos que encontramos hoje no YouTube apresentam uma estrutura e uma 

produção muito mais profissionais e específicas, o que se explica pelo fato de que os criadores 

desse tipo de conteúdo precisam lidar com a competição entre vários produtores, de forma que 

seus vídeos precisam prender a atenção dos telespectadores. Para isso, os canais mais famosos 

apresentam uma linguagem fluida, cativante, personalizada e intimista. É muito conhecida, 

por exemplo, e inclusive sendo alvo de paródias e brincadeiras, a linguagem que as 

“blogueiras” usam em seus canais. Pode-se observar que os canais de maior influência e 

sucesso contam com produtores de conteúdo que se apresentam energicamente, que se 

gesticulam bastante e se articulam bem ao transmitir a informação desejada. Outra 

característica desses canais são, geralmente, a qualidade da produção e edição dos vídeos, 

onde o espaço em que são gravados (em sua maioria o quarto ou algum espaço da casa desses 

produtores) se tornam verdadeiros estúdios de gravação, com equipamentos de captação de 

áudio, equipamentos de iluminação e câmeras bastante profissionais. Já a edição apresenta 

geralmente muitos cortes, vinhetas chamativas, uma trilha cativante e recursos visuais como 

trechos engraçados de outros vídeos, memes, ou palavras que surgem na tela, recursos que 

foram desenvolvidos e são utilizados com a intenção de prender a atenção do telespectador até 

o final do vídeo. Outra característica estrutural é o tempo de duração desses vídeos que 

passaram a ser cada vez mais curtos, justamente porque o público tende a abandonar pela 

metade os vídeos muito extensos, sendo o tempo de duração um fator determinante e que 

pode pesar bastante no momento de escolha do vídeo pelo telespectador. 

 

1.2 O QUE SÃO VÍDEOS-ENSAIO?  

 

Conforme mencionado acima, em meio à profusão de novas formas de gerar e 

consumir conteúdos audiovisuais, surge um “novo” gênero de vídeo: o vídeo-ensaio. As aspas 

no novo, quanto à novidade do gênero, são devidas ao fato de que se pode considerar que esse 

gênero é uma adaptação e desdobramento dos filmes ensaísticos. O caráter ensaístico, ou o 

“devir-ensaio”, por sua vez, pode ser identificado desde as primeiras décadas do Cinema, 

passando a ser reconhecido pelos cineastas a partir da década de 1940, inclusive ganhando 

espaço dentro da Teoria do Cinema – com a publicação de “Naissance d'une nouvelle avant-

garde: la caméra-stylo” de Alexandre Astruc em 1948 (ALMEIDA, G. 2015). Esse devir-

ensaio é precisamente o caráter reflexivo, informativo e “desestruturado” – ou experimental – 

com que alguns filmes propõem sua narrativa. É, ainda assim, um gênero não muito 

conhecido, sendo o primeiro artigo dedicado ao tema publicado no Brasil (“O filme-ensaio”, 
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de Arlindo Machado) apenas em 2003 (ALMEIDA, G. 2015). Contudo, a partir da década de 

1940 muito se produziu neste formato. Filmes como “Verdades e Mentiras” (1973) de Orson 

Welles, e “Sans Soleil” (1983) de Chris Marker são os mais conhecidos do gênero. 

O Vídeo-Ensaio, contudo, é muito mais recente, surgindo apenas a partir da criação do 

YouTube e da introdução dos vídeos no nosso cotidiano. Relevando toda a discussão teórica 

acerca das diferenças entre o “Cinema” e o “Vídeo”, o vídeo-ensaio primeiro surge como um 

filme ensaístico de menor duração, mas acaba desenvolvendo algumas características próprias 

conforme se populariza através da Rede.No entanto, por definição de conceito, pode-se dizer 

que o Vídeo-Ensaio (ou “video essay”) é, em síntese, um gênero de produção audiovisual que 

se propõe a hibridizar o gênero do ensaio literário com a estrutura narrativa visual dos vídeos. 

Acontece que esse novo formato foi adotado por muitos produtores que usam o YouTube 

como plataforma para divulgação de seus trabalhos, e junto com crescimento da plataforma e 

evolução no formato de seus vídeos, o vídeo-ensaio se tornou uma alternativa para aqueles 

que tinham vontade de, numa linguagem mais fluida e mais intimista, instigar questões ou 

simplesmente compartilhar algum tipo de teoria ou reflexão. O formato ganhou tanta 

popularidade que o ano de 2016 é considerado por alguns desses produtores como o ano do 

“video-essay”. 

É notável que os primeiros vídeos-ensaios que surgiram, ou pelo menos que ganharam 

maior destaque no YouTube, foram produzidos por canais com um mesmo foco: Cinema. 

Como mencionado, o formato é um desdobramento de um gênero de filme pouco popular, 

sendo mais difundido entre pessoas com maior interesse e conhecimento pela discussão 

teórica e crítica do cinema. Canais americanos como o Nerdwriter (2,68 milhões de inscritos 

até outubro de 2019) e o Every Frame a Painting (1,66 milhões de inscritos até outubro de 

2019) foram pioneiros em adotar o formato e a fazerem uso dele como forma de expor suas 

análises fílmicas, teorias e reflexões acerca de determinados filmes, atores e diretores. Hoje, 

os temas têm se tornado mais variados, mesmo dentro desses canais cinéfilos de maior 

referência; entretanto, esse novo formato se espalhou, e outros canais passaram a montar seus 

conteúdos compartilhando a mesma estrutura de linguagem, tanto visual quanto narrativa, que 

antes era utilizada pelos canais cinéfilos, só que agora para abordarem outros temas. 

Com isso, afirmo que algo no estilo de montagem e na estrutura do roteiro desses 

vídeos são parecidas mesmo entre os canais com maior disparidade entre seus temas. Na 

maioria dos vídeos ensaios, o estilo de apresentação da informação se dá por uma narração em 

off – embora isso não seja uma regra, já que, em alguns canais, os criadores apareçam na tela 

e em outros são utilizadas animações – que aborda teorias e reflexões sobre determinado 
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tema, numa linguagem de estilo ensaística, ou seja, baseada num roteiro desenvolvido de 

forma mais personalizada e íntima, com a intenção de gerar alguma reflexão. Enquanto isso, 

essa característica está presente em todos os estilos de vídeo-ensaio, nos quais os vídeos 

apresentam fragmentos de filmes/séries/animações ou outros vídeos (além de outros recursos 

visuais como textos e motion graphics4) que, de certa forma, ilustram o que está sendo 

narrado. 

 Não se pode afirmar que eles seguem um mesmo padrão narrativo, pois o ensaio 

como gênero textual em si busca justamente ser mais livre e personalizado. No entanto, é 

justamente esse caráter ensaístico que permeia toda a montagem e estrutura dos vídeos que, 

no fim, se mesclam à identidade de cada canal. No momento atual, ao invés de  elaborarem 

conteúdos apenas sobre análises fílmicas e de diretores, os canais passaram a produzir 

conteúdos também sobre quadrinhos, sobre rap e desenhos animados, sempre trazendo alguma 

reflexão pessoal mais aprofundada, e geralmente baseada em teorias de pensadores 

acadêmicos clássicos e contemporâneos. É bastante comum que se encontre o uso de 

referências aos conteúdos produzidos pela mídia de massa, o que podemos chamar de “cultura 

pop” – filmes, quadrinhos, músicas, desenhos animados etc – para abordar essas teorias que 

tanto podem ter uma origem pessoal como podem vir de intelectuais acadêmicos. Hoje em dia 

já existem canais que inclusive deixaram essas referências ao mundo pop de lado, fazendo 

nenhum ou muito pouco uso delas, mas que de qualquer forma utilizam uma narrativa 

ensaística para apresentar uma discussão. Foi a partir desse cenário que foram selecionados os 

dois canais brasileiros já mencionados, com formatos e temas distintos, para fazer uma análise 

imersiva a fim de compreender como se apresenta a dinâmica de criação, produção e 

principalmente tentar compreender o objetivo para a criação desse tipo de conteúdo. 

 

1.3 POR QUE O VÍDEO-ENSAIO? 

 

Segundo informações da própria plataforma,o YouTube é utilizado por 99%  das 

pessoas que consomem vídeos online no Brasil5. A partir desse fato, pode-se questionar quais 

os tipos de conteúdos consumidos pelos brasileiros quando acessam a plataforma. Quais são 

 
4  “Também conhecido como motion design, videografismo ou design de animação, é uma técnica de design 

gráfico que mescla princípios de design, animação, vídeo e cinema, gerando um grande impacto visual.” (Fonte: 

Blog avmakers, Disponível em: <https://www.avmakers.com.br/blog/afinal-o-que-e-motion-graphics/> 

 
5  Dados referentes à pesquisa “Video Viewers: como os brasileiros estão consumindo vídeos em 2018. 2018. 

Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-

como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/> 

https://www.avmakers.com.br/blog/afinal-o-que-e-motion-graphics/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/
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as preferências e motivações desses consumidores? Segundo uma pesquisa levantada pelo 

“mediakix”, 6site voltado para a conexão entre marcas e as preferências do mercado 

consumidor através do marketing de influências, os 10 tipos de vídeos mais consumidos pelos 

usuários do YouTube em 2019 entram nas seguintes categorias: “Comentários” 

(compartilhamento de opiniões e pensamentos); “Avaliação” de produtos (os famosos 

“reviews”) ; “Tutoriais”; “Lista de favoritos”; “Comédia”; “Desafios” (vídeos recreativos 

onde as pessoas executam determinados desafios que viralizam na rede); “Reações” (vídeos 

de youtubers reagindo a determinado conteúdo); “Perguntas e Respostas” (youtubers 

respondendo questões enviadas pelos internautas); “Entrevistas”; “Docuséries” (séries de 

vídeos temáticos desenvolvidas por youtubers); e “Educacional” (compartilhamento de 

informações e conteúdos educativos e dissecamento de assuntos complexos). 

Os vídeos-ensaio, enquanto vídeos que expressam opiniões baseadas em teorias 

acadêmicas, se enquadram em duas dessas categorias: a principal, que é a veiculação de 

opiniões, e a categoria educativa.  Este fator é relevante por mostrar o potencial que o estilo 

narrativo possui em cativar determinada parcela dos telespectadores da plataforma. O 

argumento se sustenta a partir do momento em que se considera o crescimento no número de 

canais que produzem esse conteúdo e a repercussão dos mesmos no Brasil a partir de 2016. 

Partindo dessa perspectiva, já seria justificável algum interesse em tornar esse formato um 

objeto analítico, no entanto, são outras características que me instigaram para a produção 

desse trabalho.  

Ao me deparar com o vídeo-ensaio, duas coisas me chamaram atenção: a primeira foi 

o fato de os canais estarem usando um recurso visual baseado numa estrutura textual (o 

ensaio), o que me fez refletir sobre as disparidades entre o consumo dos textos e o consumo 

audiovisual atualmente; a segunda questão foi o evidente interesse na disseminação de temas 

acadêmicos, a partir de uma linguagem e de temáticas mais populares. Interesse que eu, 

enquanto graduando em Antropologia, reconheci como extremamente pertinentes por 

observar como, muitas vezes, esse tipo de discussão se encerrava numa “bolha academicista”. 

Isso atrelado ao desenvolvimento da discussão acerca do crescimento da onda de 

desinformação nas mídias sociais que começou a surgir no país, é notável também como os 

produtores desse tipo de conteúdo se posicionavam de forma responsiva a essa problemática. 

Em muitos momentos foi notável também o modo como os criadores desses canais se 

 
6 “The Most Popular Types of YouTube Videos”. Disponível em: <https://mediakix.com/blog/most-popular-

youtube-videos/>. 

https://mediakix.com/blog/most-popular-youtube-videos/
https://mediakix.com/blog/most-popular-youtube-videos/
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posicionavam contra a proliferação de conteúdos inverídicos e sem embasamento, trazendo 

para si a missão de combater este tipo de desinformação.  

Dessa forma, passei a enxergar os vídeo-ensaios como ferramentas pertinentes para 

pensarmos as influências e os impactos que o YouTube pode ter para a divulgação do 

conhecimento acadêmico e para o desenvolvimento do pensamento crítico. Ou seja, por 

adotar uma linguagem mais coloquial e, mais adequada ao audiovisual, para abordarem 

questões que até então se “encerravam” em textos ou em espaços acadêmicos, estes vídeos 

promovem, de certa forma, a horizontalização e expansão desse tipo de discussão. 

 

1.4 O QUADRO EM BRANCO 

 

Conforme comentado, o Quadro em Branco possui uma abordagem mais artística e 

poética para apresentar seu conteúdo. Na página do canal, na aba destinada a conter 

informações sobre o mesmo, os produtores não disponibilizam nenhuma descrição escrita 

sobre seu objetivo. Porém, no perfil do projeto no Twitter sua descrição consta como um: 

“Projeto que tem como proposta preencher o espaço em branco que a arte em geral deixa para 

interpretação”7. Essa breve descrição desvenda parte do conceito por trás do simbolismo do 

nome “Quadro em Branco”, e reitera o caráter artístico que se tornou parte da proposta e da 

identidade do canal. Vale apontar que o perfil no Twitter existe desde janeiro de 2015, mas 

que o canal só foi criado no dia 15 de janeiro de 2017. 

O projeto é resultado da parceria entre dois amigos pelotenses que se conheceram 

ainda na escola, Henrique Jacks (21 anos) e Otávio Oliveira (21 anos). Como Henrique narra 

em um dos vídeos do canal (“Como Ajudar o Quadro em Branco”), além dele e de Otávio, 

alguns vídeos recebem a ajuda de outro amigo, o “Alê”, para serem produzidos. Até o dia 

primeiro de novembro, o canal contabilizava mais de 586 mil inscritos, e o número total de 

visualizações no canal estava quase chegando aos 25 milhões. Nesse mesmo período o canal 

disponibilizava o total de 148 vídeos na plataforma, vídeos com a duração média entre 5 a 10 

minutos.  

Esses 148 vídeos se encontram distribuídos entre duas playlists, sendo: uma intitulada 

“Quadro em Branco”, com 133 vídeos produzidos e postados pelo canal; e a outra intitulada 

“Entrevistas e participações” com 15 vídeos, onde 14 foram produzidos em parceria com 

outros canais e um vídeo que foi produzido pelo Quadro em Branco mas que foge um pouco 

 
7  Biografia do perfil do Twitter:@quadroembranco, disponível em: <https://twitter.com/quadroembranco> 

https://twitter.com/quadroembranco


22 
 

ao formato do vídeo-ensaio. Esse vídeo “dissidente” é um vídeo informativo onde eles pedem 

o apoio financeiro dos inscritos através de uma campanha de financiamento coletivo. Nele, 

eles explicam como os inscritos podem ajudar, além de exporem o motivo pelo qual essa 

ajuda é necessária. 

Esse é um vídeo consideravelmente interessante já que, através dele, pode-se ter 

acesso a algumas informações sobre o processo de produção dos vídeo-ensaios do canal. Sob 

a narração em off de Henrique, o vídeo conta que o projeto é formado por apenas dois amigos 

que fazem toda a produção e toda pesquisa por trás de todo novo vídeo lançado, recebendo 

ajuda de um terceiro amigo de vez em quando. Além disso, explica que, por produzirem 

vídeos-ensaio, e pelo fato de o formato utilizar muito material de terceiros, o conteúdo 

produzido é geralmente enquadrado pela política de direitos autorais da plataforma e os 

vídeos acabam perdendo o direito a monetização.  Esse é o motivo pelo qual eles pedem apoio 

financeiro, como forma de investimento em novos equipamentos e como uma solução 

financeira que eles dediquem mais tempo à produção dos vídeos. Durante a justificativa sobre 

a importância desse apoio, Henrique comenta um pouco sobre o processo de desenvolvimento 

dos vídeos:  

[...] Cada um desses vídeos que vocês veem semanalmente leva mais ou 

menos duas semanas para ficar pronto, já que envolve muita pesquisa e trabalho de 

edição. E a gente realmente dedica boa parte do nosso tempo produzindo. Só que, 

infelizmente, o nosso formato não dá o melhor retorno possível, já que a plataforma 

do YouTube privilegia canais que postam mais frequentemente. Algo ainda 

impossível para nós, que prezamos pela qualidade do conteúdo e da edição. Além 

dos já citados direitos autorais que nos impedem de monetizar os vídeos. É claro, 

fazemos esses vídeos porque gostamos de fazer. Não pretendemos parar. Mas chega 

um momento em que começa a ficar insustentável dedicar tanto tempo ao canal, sem 

nenhum retorno de fato. 

(Leonardo. 2016. Vídeo do canal Entre Planos: Como Ajudar o 

Quadro em Branco8.) 
 

Através dessa justificativa, temos acesso aos dados sobre a média de tempo gasto na 

produção de cada vídeo, que corresponde, em média a duas semanas. Tendo agora a dimensão 

do tempo que é gasto para a produção de cada vídeo, podemos afirmar que o processo de 

pesquisa sobre os temas é rigoroso e bastante demorado, sob o interesse de produzir um 

conteúdo de alta qualidade. 

 Os temas que o canal aborda são bastante variados, mas todos acabam girando 

em torno de produtos da chamada cultura de massas: músicas, filmes, séries, quadrinhos, 

jogos de videogame, desenhos animados etc. Os criadores do Quadro em Branco têm um 

interesse especial em analisar e pensar o rap nacional e, portanto, muito de seu conteúdo é 

 
8  Ver nota 3 
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voltado especialmente para esse estilo musical. O vídeo inaugural do canal, “Poetas no Topo: 

Sant, Metalinguagem e o Rap de referências”, aborda justamente esse tema. Esse vídeo 

atualmente conta com 232.959 visualizações (11/2019) e é um vídeo-ensaio que, partindo de 

um verso da música do rapper Sant, Henrique, explica como o rap costuma fazer referências à 

personagens, filmes, personalidades históricas, clássicos da literatura e pensadores 

importantes. Esse pequeno ensaio visual, ainda de forma experimental por ser o primeiro do 

canal, traça sua narrativa passando desde uma breve história do rap como gênero musical, até 

a apresentação de uma breve sinopse visual do filme “Scarface” (1984). A partir disso, segue 

abordando alguns outros assuntos aparentemente díspares, mas que se apresentam 

entrelaçados numa reflexão ensaística muito bem escrita, que a partir da narração do Henrique 

vai sendo ilustrada pelas cenas de clipes de rap e filmes cult. Ao que parece, a escolha em 

falar justamente sobre rap de referência logo no primeiro vídeo não foi ao acaso, uma vez que 

é essa característica das letras de rap que torna viável o desdobramento de muito dos assuntos 

tratados em todo o canal. Essas referências nas letras de rap a pensadores e outras obras 

também pode ser tomada como uma síntese do que representam – e de que como se 

apresentam – os vídeo-ensaios, já que na sua estrutura narrativa (tanto de roteiro quando de 

montagem visual) o vídeo-ensaio frequentemente brinca com referências. Como explicado, 

são vídeos que tomam obras da cultura pop para fazer referência a teorias, pensadores e outras 

obras. Essa característica referencial justifica, em parte, o motivo pelo qual esse canal foi 

escolhido como objeto: por mostrar como é possível abordar questões sociais com 

embasamento teórico a partir de conteúdos cotidianos e populares. 

 Os vídeos mais populares do canal, ou seja, os com maior número de 

visualizações, são: I – “Rick and Morty: Übermensch e o Vazio Existencial”, 9com 1.213.535 

visualizações; II – “Amor Líquido: Goethe e Zygmunt Bauman10”, com 900.410 visualizações; 

III – “eu NÃO SEI definir o Pica-Pau”, com 896.621 visualizações e; IV – “Bojack 

Horseman: Porque contamos histórias”, com 850.445 visualizações. Desses, decidi analisar 

detalhadamente os dois primeiros. Tanto por serem os vídeos com maior número de 

visualizações quanto por serem vídeos que abordam abertamente conceitos e teóricos das 

ciências humanas, além de ilustrarem bem a forma narrativa e a identidade visual adotada 

pelo canal. 

O vídeo-ensaio “Rick and Morty: Übermensch e o Vazio Existencial” tem 5 minutos e 

36 segundos de duração e começa com a narração em off do criador Otávio explicando que a 

 
9  Ver nota 2. 
10  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lFlhG_Ys2v8>. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFlhG_Ys2v8
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animação se trata de uma série televisiva que devido ao seu estilo de roteiro, classificado por 

ele como “non-sense” e pelo frequente desenvolvimento de discussões filosóficas na história, 

foi elevada ao nível de um “clássico moderno”. Enquanto a voz de Otávio guia a narrativa, 

uma música calma – em estilo lo-fi – surge como pano de fundo para a narração, ao mesmo 

tempo que fragmentos de cenas do desenho animado apresentam os personagens em alguns 

dos contextos da história.  

A partir disso, Otávio toma um dos personagens principais, Rick Sanchez, como 

objeto para o desenvolvimento do tema proposto. Esse personagem está inscrito em um 

contexto no qual múltiplas realidades são possíveis (um multiverso) e que, devido a essa 

especificidade do contexto, se desenvolve a percepção de que o ser humano é completamente 

insignificante no Universo. Otávio explica que o “Existencialismo” é um dos pensamentos 

mais recorrentes na série, que aparentemente está sempre questionando a existência de um 

propósito inerente à condição humana em seus episódios. Nesse momento, cortes de cenas em 

que as falas dos personagens mostram essa carga existencialista vão sendo exibidas, 

entremeando a narração, numa exemplificação do que está sendo afirmado por Otávio. 

Voltando-se novamente ao personagem Rick Sanchez, Otávio explica que ele é “o 

personagem mais notavelmente niilista da série, com total indiferença à moral e propósitos 

que geralmente guiam uma pessoa”. E a partir dessa descrição ele cria um link entre essa 

descrição do personagem e o conceito de “Übermensch” – a ideia de um “super-homem” que 

supera o niilismo e desenvolve seus próprios valores morais atribuindo um sentido particular 

a sua vida – desenvolvido pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. No entanto, após explicar 

esse conceito, fazendo inclusive uso de uma citação do próprio Nietzsche em sua narração, ele 

diz que Rick, por ser incapaz de desenvolver um propósito para sua vida, se aproximaria 

muito mais da teoria absurdista de Albert Camus, que afirma ser um erro qualquer tentativa de 

dar sentido ou propósito à existência. Enquanto Otávio constrói seu argumento, imagens de 

livros e ilustrações que representam Nietzsche e sua ideia de super-homem vão sendo 

mostradas na tela, o que ocorre também quando ele cita Camus e uma foto do escritor com 

uma de suas citações é exibida.  

O vídeo segue narrando alguns acontecimentos da série que justificam essa conclusão 

de Otávio, sempre com a narração em off feita com uma voz calma e paciente, numa 

linguagem clara e objetiva, e enquanto fragmentos de cenas ilustram o que é dito ou enquanto 

algumas cenas com falas são reproduzidas. O vídeo é concluído com uma citação do criador 

da série fazendo uma reflexão sobre essa questão do niilismo e com uma reflexão do Otávio 

sobre como essa visão niilista pode ser útil para lidar com os momentos difíceis e absurdos da 



25 
 

vida, mas que a ideia de ter um propósito e fazer parte de algo também pode ser muito 

reconfortante. 

O vídeo se encerra com o trecho de uma música de rap que cita o personagem Rick, 

enquanto trechos do clipe da música mostram a performance do cantor sob uma edição de 

imagens num tom psicodélico, condizente com o da série de animação. É interessante 

observar que, a todo momento do vídeo, novas imagens e cenas surgem na tela, sendo cenas 

da animação ou imagens de pensadores, ou mesmo da performance do rapper. Essa estrutura 

se reafirma sempre com cortes rápidos e dinâmicos, que se encaixam bem nessa proposta de 

ilustrar o texto narrado e de prender a atenção de quem está assistindo; tudo isso embalado 

por uma trilha calma e aconchegante que, por sua vez, também combina com o estilo calmo 

da narração de Otávio. 

Tomemos agora o vídeo “Amor Líquido: Goethe e Zygmunt Bauman” para análise, 

tendo a possibilidade de promover a comparação entre os elementos presentes neste vídeo e 

os elementos que foram utilizados no vídeo descrito anteriormente. O vídeo tem duração de 5 

minutos e 28 segundos e começa com a frase “O romantismo está morto” sendo narrada ao 

mesmo tempo em que surge de forma escrita na tela, sobre um trecho do filme “Brilho Eterno 

De Uma Mente Sem Lembranças” (2004). Já nesse ponto, pode-se identificar outro recurso 

muito comum nesse tipo de vídeo: frases ou palavras-chave que aparecem de forma escrita 

sobre a tela. O vídeo segue com uma narrativa diferente da do vídeo anterior, já que neste o 

tema não surge da descrição de um personagem ou do plot de uma série, mas de reflexões 

sobre o cotidiano do narrador e questões evocadas pelo sociólogo Zygmunt Bauman atreladas 

a uma comparação do que o narrador vai apontar como “amor líquido” e “amor romântico” – 

para o qual ele usa a obra do romancista alemão Johann Wolfgang von Goethe como exemplo 

ilustrativo. Por ser um vídeo menos linear e mais teórico e reflexivo, utiliza-se outro método 

descritivo, diferente do vídeo descrito anteriormente. Será feita uma síntese do que foi 

exposto, além de comentários sobre os recursos áudio-visuais que se apresentaram 

concomitantemente à narração em off. 

Novamente sob a narração de Otávio, somos apresentados à ideia de que existe uma 

corrente de estudiosos que vem apresentando argumentos sobre como as relações humanas 

estão sendo cada vez mais afetadas pelas novas tecnologias. Eles usam aplicativos de 

relacionamento, como o Tinder e o Happn, para exemplificar de que maneira os laços afetivos 

contemporâneos estão cada vez mais frágeis, para então apresentar a ideia de uma 

“modernidade líquida”. Somos então apresentados ao pensamento do filósofo Zygmunt 

Bauman e ao seu conceito de “amor líquido” que, por sua vez, está ligado ao seu outro 
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conceito de “modernidade líquida”. Quanto ao “amor líquido”, refere-se às relações afetivas 

contemporâneas que estão tornando-se cada vez mais marcadas pela efemeridade e 

insegurança, em uma sociedade na qual as relações estão cada vez menos sólidas. Para chegar 

a esse conceito, Otávio primeiro se propõe a compreender o que seria a ideia de amor 

romântico clássico, e para isso ele se utiliza da obra “Os sofrimentos do jovem Werther” de 

Goethe como exemplo desse romantismo poético que remete a uma solidez e concretude que, 

por fim, acaba sendo trágico (já que o personagem comete suicídio por não ter seu amor 

correspondido). Essa forma de amor, como a do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, 

segundo ele, se torna cada vez mais difícil de se imaginar nessa “modernidade líquida”. 

Otávio afirma que essa fluidez do mundo moderno, que se reflete nas relações 

pessoais, é resultado da sociedade de consumo. Ele compara nossa capacidade de trocar as 

pessoas e as relações com algo sem peso, como trocar um celular ultrapassado por um novo 

modelo. A partir disso, a narração parte para o desenvolvimento de maiores reflexões sobre o 

que foi dito, pensando até mesmo experiências pessoais do narrador com alguns desses 

aplicativos de relacionamento. Na conclusão, Otávio põe em xeque tanto o amor líquido, com 

sua falta e de concretude, quanto o amor romântico que estaria ultrapassado e que em alguns 

casos (como o do personagem do livro de Goethe) poderia levar a possessão e a uma relação 

abusiva.  

O que pode ser pontuado sobre a estrutura áudio-visual desse vídeo é relativamente 

similar ao apontado no vídeo anterior. Enquanto a narração em off se desenvolve, calma e 

envolvente, uma trilha sonora acompanha ao fundo o tom da narração. Enquanto isso, 

visualmente, imagens e trechos de filmes populares se desenrolam sobre a tela. Quando é 

mencionado o amor romântico, filmes de época retratam essa forma de amor historicamente 

datada. Quando se menciona o amor líquido, filmes que retratam essa temática como “Her” 

(2013) de Spike Jonze surgem na tela. Quando ele comenta sobre um amor que busca superar 

as diferenças, por exemplo, é a vez de cenas da animação “Aladdin” (1992) serem exibidas. 

Esses são filmes cujo enredo já estão permeados no imaginário da cultura pop. Her conta a 

história de um homem que se apaixona por seu computador, e Aladdin é a história de um 

malandro que se apaixona por uma princesa. Dessa forma, sempre que as imagens são 

evocadas em momentos específicos da narração, tem-se um sentido de complementação ou de 

referenciamento ao que está sendo dito. Esses foram dois exemplos, mas são muitas as 

referências a filmes populares que surgem na tela, sempre exemplificando a reflexão que está 

sendo elaborada. 
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Essas cenas não são contínuas, mas se apresentam sempre como fragmentos 

organizados de forma dinâmica durante a montagem do vídeo. Além dessa ilustração visual, 

outro recurso que já mencionei estar presente nesses vídeos são as palavras que surgem e 

cobrem boa parte da tela, numa tentativa de “sublinhar” ou dar ênfase ao que está sendo 

narrado. A intenção é marcar um ponto chave da explanação que está sendo feita. Outro 

recurso utilizado nesse vídeo foram as cenas de entrevistas com o sociólogo Zygmunt 

Bauman, com trechos nos quais ele discursa sobre essas relações contemporâneas. Enxergo 

essa retratação como uma possível tentativa de familiarizar o telespectador com a figura do 

pensador que está sendo referenciado, além de atestar a fonte teórica que está sendo utilizada 

para o argumento desenvolvido. Vale apontar também que todos os vídeos são “assinados” 

em sua conclusão, num momento em que os narradores dizem seus nomes e falam um pouco 

sobre o canal. Algo que remete à conclusão de um texto autoral. 

 Além disso, novamente a montagem apresenta um estilo de edição multi-

informacional – no sentido de que existem várias informações sendo apresentadas 

simultaneamente: imagens sem ligação objetiva sendo exibidas enquanto um texto é narrado, 

palavras surgindo na tela, enquanto uma trilha sonora embala o contexto –, com cortes 

constantes e dinâmicos cuja intenção é prender a atenção do telespectador o que está sendo 

informado. A estrutura narrativa, por sua vez, se apresenta de maneira coloquial, e dessa 

forma apresenta os conceitos de forma mais “digerida” e palatável para alguém que possa 

nunca ter tido contato com essa problemática ou esses conceitos. 

O Quadro em Branco foi escolhido porque, através dele, tive o primeiro contato com o 

vídeo-ensaio e, dessa forma, ele carrega consigo uma grande relevância para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. No entanto, o Quadro em Branco não apresenta um rigor no 

que diz respeito a criar materiais com temas acadêmicos. Seu objetivo é claro e se cumpre: 

abordar a arte, ou mais que isso, a possibilidade da interpretação artística e seus não-limites. 

Com isso, eventualmente chegamos a grandes teóricos sociais e filósofos, mas nem sempre. 

Os dois vídeos analisados são casos em que isso de fato aconteceu; é curioso perceber que são 

justamente os vídeos com maior número de acessos, o que talvez possa indicar certo interesse 

por esses temas por parte do público do YouTube – me refiro não apenas aos seguidores do 

canal, já que esses vídeos mais populares ganham um alcance muito maior dentro e fora da 

plataforma, o que transpassa o “território” do canal. Assim como esse tipo de vídeo mais 

teórico-acadêmico pôde atrair mais público para o canal, muitas pessoas que seguem o 

Quadro em Branco passaram também a ter contato com outros produtores de vídeos-ensaio. 
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1.5 – O MIMIMIDIAS 

 

O canal mimimidias, apresenta algo que faz dele o principal objeto de análise, um 

fator que seus produtores fazem questão de pontuar e de registrar: o rigor acadêmico. O nome 

do canal vem da apropriação do termo “mimimi”, que tem sido bastante usado, 

principalmente pela parcela mais conservadora de nossa sociedade, para se referir de forma 

pejorativa às discussões acerca da nossa realidade cultural e social – geralmente usado para se 

referir aos discursos das minorias, como feministas,  representantes do movimento negro ou 

do movimento LGBTQI+. O “mimimi” é uma forma ofensiva de dizer que, atualmente, este 

tipo de discussão e as problematizações sociais decorrentes delas são irrelevantes, 

apresentando até mesmo uma conotação de incômodo ou amolação. Logo, um grande 

“mimimi para os nossos ouvidos”. Ao se apropriarem desse termo pejorativo, os criadores do 

canal estão dando centralidade para este mimimi, ou seja, para as discussões sócio-político-

culturais que vêm pautando boa parcela da população brasileira. 

O canal surge como resultado da parceria entre 3 jovens acadêmicos – a doutoranda 

em Estudos Literários, roteirista freelancer e pesquisadora, Clara Matheus; o mestre e 

bacharel em Design Gráfico e bacharel em Artes Visuais, Leonardo de Oliveira; e o 

doutorando em Teoria da Literatura, tradutor e professor de inglês, Tavos (José Otaviano) 

Mata Machado –, e se propõe a superar as paredes das salas de aula e as páginas dos artigos 

científicos para conversar com seus seguidores sobre os mais diversos temas e assuntos. 

Segundo a descrição que consta na própria página do canal na plataforma, o mimimidias se 

propõe a abordar: 

 

Vídeos sobre internet, cinema, games, design, literatura e tudo que é mídia. Sempre 

com rigor acadêmico, bom humor e muito mimimi. Somos estudiosos e acadêmicos 

apaixonados por mídia e nossa vontade de conversar sobre o assunto transbordou as 

páginas de artigos e as salas de aula. (Descrição disponível na página do 

canal mimimidias11) 

 

Criado no dia 21 de janeiro de 2017, o canal conta com mais de 96,1 mil inscritos e 

200 vídeos postados (31/10/19) e um total de 3.606.588 milhões de visualizações. Os temas 

mais recorrentemente abordados nos vídeos, como indicado pelo título das playlists do canal, 

são: Filmes, Séries, Música, Literatura, Internet, Videogames e Design. Todavia, acrescento 

 
11  Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCg0CfiR_iKjBOYgeHps17BA/about>. 

https://www.youtube.com/channel/UCg0CfiR_iKjBOYgeHps17BA/about
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os temas políticos, discussões sociais e sobre minorias, além da carga de conhecimento 

científico compartilhado, já que esses três últimos se apresentam em todos os vídeos do canal. 

Os vídeos do canal apresentam duração um pouco mais longa do que é comum na 

plataforma – onde se convencionou como ideal que os vídeos não tenham longa duração 

como forma manter a atenção dos telespectadores e evitar que abandonem o conteúdo antes 

do fim – com duração média entre 15 e 25 minutos e estão organizados em 12 playlists, como 

apresentado nas tabelas abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que os temas com maior destaque no canal encontram-se 

entrelaçados às discussões sobre filmes e sobre a internet. Além disso, são abordadas em 

diversos vídeos questões e reflexões sobre o contexto da cultura digital, como por exemplo a 

divulgação de informações pela plataforma – no vídeo “O YouTube está cheio de mentiras”, 

com  29.954 visualizações – o desenvolvimento da reflexão sobre as particularidades da 

geração dos “millenials” – no vídeo “Millennials: quem são, o que comem, onde vivem?”, 

com  mais de 28 mil visualizações –  a discussão sobre o que são os “memes” e seus impactos 

na cultura virtual – em “O que é meme? Origem, definição e um manifesto”, com 21.736 

visualizações –, assim como se a proposta de pensar sobre o papel dos “emojis” na 

comunicação contemporânea refletindo simultaneamente sobre o papel da imagem numa 

Playlists Nº de Vídeos 

“Filmes” 41 

“Internet” 38 

“Séries” 28 

“Música” 21 

“Literatura” 16 

“Videogames” 12 

“Mimimias de 

verão 2017~18” 

12 

Playlists Nº de Vídeos 

“Falácias lógicas: 

um guia”, 

7 

“Design” 8 

“O mimimidias 

é assim” 

7 

“Mimimidias de 

verão 2018~2019” 

5 

“Entre 

Parênteses” 

3 
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proposta de escrita universal – o vídeo “Emoji: escrita universal com imagens?” conta com 

mais de 14 mil visualizações.  

Os vídeos com maior número de acesso no canal são: I- “Rick & Morty: Filosofia, 

crítica e a geração Millennial”, com mais de 189 mil visualizações; II- “O que é Vaporwave? 

Aesthetics, remix e background”, com mais de 178 mil visualizações; III- “Quem é Poppy e o 

que é você?”, com mais de 153 mil visualizações; e IV - “Eleições 2018: Designer reage às 

campanhas para presidente” no momento da pesquisa com 94.440 mil visualizações.  

Um dos principais motivos pelos quais o Mimimidias foi escolhido como referência, 

mesmo que ele seja um canal que ainda possua um alcance limitado dentro da plataforma, foi 

o fato de seus criadores estarem inseridos no meio acadêmico e apresentarem algumas 

discussões muito interessantes sobre como é fazer este tipo de conteúdo com base científica, 

do modo como é feito e compartilhado por eles. Além disso, o material é rico em dados sobre 

suas investigações e objetivos. Por isso, decidi não me ater tanto em descrever a estrutura dos 

vídeo-ensaios produzidos por esse canal, já que, a partir da pesquisa de campo, pude perceber 

que seria muito mais interessante abordar o conteúdo dos dados que seus criadores 

apresentam sobre o que essa produção de conteúdo representa para eles. Até porque, em boa 

parte desse material, os próprios criadores comentam a estrutura dos seus vídeo-ensaio e 

explicam os motivos para terem adotado a forma que adotaram. 

A partir de dois vídeos do canal, consegui reunir tanto falas dos criadores explicando o 

que são os vídeo-ensaios, quanto falas promovendo reflexões sobre como é produzir esse tipo 

de conteúdo. Além disso, nesses vídeos, pude identificar com mais precisão quais motivações 

levaram os 3 amigos a criarem o canal na plataforma. Os vídeos são: o vídeo em prosa, “O 

que é Video Essay? Definição e Recomendações no Brasil12”; e o vídeo-ensaio, “O YouTube 

está cheio de mentiras13”. 

No vídeo que mais me proporcionou dados sobre o canal, Clara, Leonardo e Tavos 

aparecem juntos em cena para falar sobre o gênero dos vídeo-ensaios. O vídeo tem 12 

minutos e 11 segundos de duração e se propõe a ser uma “prosa” (como consta na descrição 

do vídeo), uma conversa com os seguidores sobre o gênero adotado pelo canal. Clara começa 

o vídeo comentando sobre como esse gênero “chegou com força no YouTube brasileiro em 

2017” e aponta vários canais nacionais que produzem esse tipo de conteúdo. É interessante 

observar que eles atribuem a categoria de “vizinhança” a esses canais brasileiros que também 

adotaram o vídeo-ensaio como gênero para produção de seus conteúdos. Tavos toma a frente 

 
12  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o5Jj6sNFxeM&t=596s>. 
13  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=z3ZP9JpXAgw>. 

https://www.youtube.com/watch?v=o5Jj6sNFxeM&t=596s
https://www.youtube.com/watch?v=z3ZP9JpXAgw
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da conversa para então explicar o que são esses vídeos: para isso, enquanto doutorando em 

teoria da Literatura, ele decide começar definindo o que são os ensaios acadêmicos enquanto 

gênero textual: 

O ensaio (ou essay) não é um artigo, na medida em que ele não tem a 

extrema rigidez estrutural, temática e metodológica que um artigo tem. Mas ele 

também não é só um texto de opinião. E nem um texto literário. O ensaio vive nesse 

meio termo. Então o ensaio, normalmente, vai tentar sustentar um ponto, um 

argumento, como um texto de opinião e um artigo. Ele várias vezes vai se embasar 

de determinadas fontes, referenciais teóricos, uma tradição, como um artigo 

acadêmico. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa maleabilidade e essa liberdade 

textual que o texto literário ou o artigo de opinião às vezes tem. Então, é um meio 

termo muito confortável, eu acho, que é uma forma de lidar com teoria, com crítica, 

com assuntos muitas vezes pesados de uma forma mais leve.  
(Tavos, 2018. Vídeo: O que é Video Essay? Definição e 

Recomendações no Brasil) 
 

Depois de apresentar essa definição, Tavos explica que a ideia do vídeo-ensaio tem 

justamente esse objetivo, apresentar temas mais teóricos e pesados de um jeito mais dinâmico. 

Concluindo que esse objetivo se casa muito bem com a plataforma do YouTube devido as 

suas dinâmicas de compartilhamento. Leonardo então toma a palavra e introduz a reflexão de 

que a produção desse tipo de conteúdo mais teórico, apresentado de forma dinâmica numa 

plataforma de grande alcance, é uma forma de “democratizar” um tipo de informação e 

conhecimento que se encontra muito distante de boa parte da população, ao se localizar e 

reproduzir majoritariamente dentro das instituições acadêmicas. E nesse ponto ele fala sobre 

uma das motivações do grupo para iniciar o canal: 

 

[...] foi até de uma reclamação nossa, de uma motivação pra começar o 

canal né? Essa frustração com a Academia as vezes. E esse formato ele vem pra 

poder distribuir isso, né? Tornar mais público e todo mundo poder entrar nessa 

conversa.  

(Leonardo. 2018. Vídeo: O que é Video Essay? Definição e 

Recomendações no Brasil.) 

 

Colocada essa questão, Clara assume a palavra para apresentar uma problemática 

referente ao uso da plataforma YouTube como espaço escolhido para produzir e divulgar o 

conteúdo do canal – uma questão que se apresenta também na fala dos meninos do Quadro em 

Branco. O problema está no fato de que a plataforma privilegia canais que mantém um fluxo 

constante de postagens. Esse tipo de engajamento faz com que os canais tenham maior 

visibilidade e conquistem um maior número de seguidores. Ao passo que a base do vídeo 

ensaio é sua longa duração do trabalho de produção, por exigir muito trabalho de pesquisa, o 

que impossibilita que esse tipo de conteúdo possa seguir o fluxo desejado do YouTube. E isso 

independeria do fato do produtor decidir usar captação de vídeo (como é o caso do 
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mimimidias) ou usar uma montagem de conteúdo de terceiros (como é o caso do Quadro em 

Branco), ou até mesmo o uso de animações como são os casos de alguns canais (como o 

Meteoro Brasil). O trabalho de pesquisa, assim como o de montagem do vídeo é bastante 

demorado. Leonardo comenta: 

“Não é o modelo de ligar a câmera e vai. Porque antes de ligar a câmera 

tem um trabalho absurdo de pesquisa e roteirização, até pra gente verificar se a gente 

não tá falando bobagem. A gente conversa com amigos [acadêmicos] e tal, né? 

Então ele tem essa peculiaridade.” 

(Leonardo. 2018. Vídeo: O que é Video Essay? Definição e 

Recomendações no Brasil) 

 

Clara contrapõe: 

Mas o YouTube tem uma coisa maravilhosa, que o YouTube faz com que a 

gente consiga chegar nas pessoas. [...] Se não fosse a plataforma a gente [referindo-

se ao telespectador] não estaria conversando agora. Então a gente [referindo-se aos 3 

criadores] tem muito a agradecer. Mas é isso, não é uma plataforma que vai 

privilegiar esse conteúdo bem feito, pensado, que demora duas, três, quatro semanas 

pra ser feito.  (Clara. 2018. Vídeo O que é Video Essay? Definição e 

Recomendações no Brasil.) 

E a partir desse argumento eles explicam que é por isso que apenas os vídeos que são 

postados às quintas-feiras no canal que são vídeo-ensaios, pois seria impossível atender a 

demanda de produzir mais de um vídeo-ensaio por semana. 

Após esse apontamento, Tavos comenta que o gênero não é algo engessado e que 

permite uma variedade de apropriações. Devido a isso, segundo ele, há hoje no YouTube um 

variado “espectro de escolhas estéticas e narrativas de como construir esse vídeo-ensaio”. Seja 

com narração em off e material de terceiros ou com os produtores aparecendo em frente às 

câmeras, seja através de animação, ou uma mescla de todas essas estéticas. Essa escolha 

estética e narrativa vai estar muito ligada ao conteúdo e ao tipo de informação que o canal 

pretende passar, e vai ser a partir dessa construção estética que o canal vai desenvolver sua 

identidade. Sobre a escolha de estarem presentes nos vídeos, Clara comenta: 

A gente escolheu estar na frente das câmeras não porque a gente queria 

estar na frente da câmera. [...] Eu nunca quis e pra mim é um pânico. [...] Eu gosto 

de estar atrás dos livros, eu não gosto de estar na frente das câmeras. Eu sinto que a 

nossa escolha precisava muito desse formato porque exige muito da pessoa em 

qualquer vídeo-ensaio. Os vídeo-ensaios são questão de opinião. Não é uma 

informação cega, não é uma verdade, é uma opinião. [...] O vídeo-ensaio é feito de 

escolhas.  

(Clara. 2018. Vídeo O que é Video Essay? Definição e 

Recomendações no Brasil.) 
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No vídeo “O YouTube está cheio de mentiras”, Tavos comenta sobre como as 

instituições de conhecimento – a Ciência e a Academia – tem sido alvo de pessoas que 

buscam relativizar, ou mesmo negar, esse conhecimento científico que é produzido e 

reproduzido nesses espaços. É reconhecido que cada vez mais as pessoas têm comprado como 

verdade diversas “fake news”, os absurdos apresentados pelos “terraplanistas” vem ganhando 

cada vez mais seguidores, assim como tem aumentado o número de pessoas que acreditam no 

“marxismo cultural” ou na “ideologia de gênero”. O próprio YouTube, ao mesmo tempo que 

promove a disseminação de conhecimento numa onda de informações, carrega também muita 

desinformação e conteúdos tendenciosos e intencionalmente mentirosos nessa maré. Diante 

desse contexto, Clara expõe um dos principais objetivos do canal: 

 

A gente começou o mimimidias com a esperança de o nosso trabalho fosse 

se tornando cada vez menos relevante. O nosso objetivo era na época, e continua 

sendo, promover letramento crítico. A gente quer fazer com que as pessoas, com que 

todas as pessoas que assistem ano nosso canal, entendam que toda vez que a gente 

fala a gente tá estabelecendo um diálogo com alguém que falou antes da gente. E, 

por isso, é tão importante saber quem são os precursores e as pessoas pra quem a 

gente empresta os nossos ouvidos. Acontece que a gente se surpreendeu 

negativamente. Nos últimos meses mais bobeiras têm sido ditas. E a sensação que dá 

é que, cada vez mais pessoas tem ouvido essas besteiras que são ditas por aí. O 

mimimidias, de certa forma, é mais necessário hoje do que ele era em 2017 quando a 

gente começou a nossa jornada. 

(Clara. 2019. Vídeo: O YouTube está cheio de mentiras.) 

 

E, a fim de distanciar, ou de delimitar as diferenças entre esse tipo de conteúdo “des-

informativo” e o conteúdo produzido pelo mimimidias, Leonardo fez uma apresentação de 

todo o trabalho de pesquisa e produção demandado para a criação de cada vídeo-ensaio do 

canal. Seu objetivo era mostrar como o processo de criação desses vídeos é um processo de 

pesquisa, que tem como propósito desenvolver um conteúdo confiável e “interessante”. Como 

uma forma de resistência a esse ataque da desinformação. 

 

Cada vídeo do mimimidias deve tomar cerca de umas 30 horas pra ser 

produzido. A gente pesquisa muito. Mas assim, muito mesmo! E cada um de nós a 

sua maneira. Primeiro a gente tem o embasamento da nossa trajetória acadêmica e 

de estudos. [...] Mas assim, a gente não sabe falar de tudo, né? A gente pesquisa 

muito! A gente pesquisa em artigos científicos, a gente olha notícias de jornais, 

vídeos, documentários, a gente conversa com especialistas, conversa com amigos 

nossos que sabem um pouco mais do que nós pra poder embasar aquilo que a gente 

fala aqui no canal. Aí, a partir disso,  cada roteiro pode tomar desde 4 horas pra ser 

escrito até 2 meses. Não tem regra pra isso. Aí, escrito o roteiro, a gente se desloca 

presencialmente para a gravação e aí a gente grava. [...] Isso deve dar umas 12 horas 

de trabalho conjunto. Depois da gravação tem ainda a edição e a pós-produção. O 

que toma, pelo menos, 15 horas dependendo do vídeo. Até que, finalmente, esse 

vídeo vai até a publicação e chega até você. 
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                                (Leonardo. 2019. Vídeo: O YouTube está cheio de mentiras.) 

 

Por fim, um dos dados mais interessantes com que me deparei durante minha pesquisa 

no mimimidias foi a descoberta da existência de um “selo” que atesta a qualidade da 

divulgação científica no YouTube. Essa informação se encontra na descrição do canal, que se 

encerra com o seguinte parágrafo:  

O SVBR - ScienceVlogs Brasil - é um selo que atesta qualidade da 

divulgação científica no Youtube. Somos um Parceiro SVBR, prezamos pela boa 

divulgação científica e buscamos com vigor fortalecer o SVBR, assim fomentando a 

comunidade diversa de divulgadores científicos no YouTube. 

(Descrição encontrada da página do canal ScienceVlogs Brasil.14) 

 

Entrando no link que é disponibilizado fui redirecionado a página do perfil do 

“Science Vlogs Brasil”, cujo vídeo de apresentação do canal explica sobre a importância do 

embasamento científico na divulgação de informações, assim como as possíveis 

consequências decorrentes dessa onda des-informacional. Dessa forma se apresenta o projeto 

Science Vlogs Brasil, que atualmente é responsável por certificar 61 canais de divulgação 

científica, e explica sua importância para a plataforma.  

Alguns dos mais influentes e famosos nomes da divulgação científica em 

vídeos no Brasil unem-se em um projeto inédito e inovador: criar um selo de 

qualidade colaborativo que garanta informação científica de qualidade, confiável e 

relevante! Este é o Science Vlogs Brasil! Se tiver a nossa marca, pode confiar que a 

ciência ali é boa. 

(Trecho da descrição encontrada da página do canal 

ScienceVlogs Brasil.)15 

O critério para obtenção do selo “SVBR” consiste basicamente em um processo de 

seleção que atesta se o canal promove de fato a produção de divulgação científica no 

YouTube. O processo de seleção acontece da seguinte forma: primeiro o canal que deseja 

receber o selo precisa ser indicado por algum parceiro SVBR;  então, o “Conselho SVBR” 

avalia todos os indicados; com isso, um “grupo de especialistas da área divulgada” avalia o 

canal indicado e então esse canal passa também pela avaliação de toda a comunidade de 

canais Parceiros SVBR. Sendo aprovado por todos, o canal recebe o convite para receber o 

selo. 

 

1.6 AS POTÊNCIAS DO VIDEO-ENSAIO: ANÁLISE DE UM CONTEXTO 

 

 
14  Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCqiD87j08pe5NYPZ-ncZw2w/about> 
15 Ver nota 14. 

https://www.youtube.com/channel/UCqiD87j08pe5NYPZ-ncZw2w/about
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A partir da apresentação desses dados acredito poder estabelecer algumas relações 

importantes para pensar o contexto em que os vídeo-ensaios surgem. Contudo devo pontuar 

que tais relações se propõem muito mais formular questões do que apresentar respostas 

concretas e definitivas. Após observar os dois canais posso afirmar que ambos apresentam 

maneiras muito semelhantes – embora não idênticas – de pensar o lugar do YouTube como 

uma plataforma para transmissão de conhecimentos. Tanto o Quadro em Branco como o 

mimimidias desenvolvem conteúdos críticos, instigantes e que se baseiam no conhecimento 

científico, independente desse fato ser ou não a intenção de seus criadores. Os dois canais 

usam a plataforma e os vídeo-ensaios como forma de promover a reflexão do contexto social 

em seus inscritos, e fazem isso de uma maneira muito interessante através da conciliação 

dessas discussões com temas do cotidiano das pessoas (cultura pop). 

Podemos observar que a dinâmica de criação de vídeos com cortes rápidos, ou com 

elementos visuais que prendem a atenção do telespectador é um padrão nesse tipo de 

conteúdo. Há, portanto, a adaptação dessa discussão científica a uma linguagem do 

audiovisual que busca capturar a atenção para o que está sendo informado. O interessante é 

que geralmente essa captura da atenção, em outros formatos de canal, tem por objetivo gerar 

renda ao passo que os vídeos monetizados precisam ser assistidos até o fim para produzirem 

renda aos criadores do conteúdo. Mas como foi apresentado, a monetização desse tipo de 

vídeo geralmente não é possível. E isso se soma – o que ficou explícito em ambos canais – ao 

fato de que a produção desse tipo de conteúdo não atende à lógica mercadológica da 

plataforma por causa do complexo e demorado processo de produção dos vídeo-ensaios. 

Outro dado bastante relevante é o fato de que esses produtores estão, acima de tudo, 

interessados em produzir um conteúdo informativo de qualidade, embasado em teorias e 

reflexões científicas. O que fica evidente quando os dois canais descrevem o longo processo 

de pesquisa, assim como os meios de onde retiram seus dados, para o desenvolvimento de 

seus vídeos. É interessante também observar, no caso do Quadro em Branco, o fato de que 

todo vídeo recebe uma “assinatura”, o que remete a produção de textos que são assinados 

como forma de marcar sua autoria. Já o mimimidias assina seus vídeos de forma visual, 

fazendo questão de mostrar quem está à frente da opinião ou informação passada. 

O mimimidias surgiu como um referencial por carregar em seu objetivo o 

comprometimento com o rigor acadêmico, fato que se desdobra com a aquisição do selo 

“Science Vlogs Brasil” que, por sua vez, demonstra como uma parcela dos produtores de 

conteúdo do YouTube tem se preocupado com esse mesmo rigor científico. Isso pode ser 

interpretado como uma resposta à onda de desinformação e fake-news que surgiu no contexto 
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mundial dos últimos anos. Principalmente no contexto nacional, onde a disputa de discursos 

ficou evidentemente acirrada nos últimos tempos. A ponto, inclusive, de se começar a 

relativizar o discurso acadêmico e científico. 

Como relatado, o mimimidias surgiu tanto de uma crítica decorrente do 

descontentamento desses produtores com a limitação do conhecimento científico, que muitas 

das vezes se encontra limitado e encerrado em suas formas institucionais, quanto pela 

aspiração em desenvolver o pensamento crítico em seu público. Portanto, ele não surge 

apenas sob a intenção de democratizar esse conhecimento institucional, mas se faz necessário 

também como forma de resistência aos conteúdos des-informativos que tem tomado conta da 

plataforma e do cotidiano da população brasileira por aceitar acriticamente esse tipo de 

conteúdo. 

Por fim, gostaria de apontar uma questão que está muito longe de ser respondida nesse 

trabalho, mas que, de certa forma, guia toda a análise. Afinal, qual o lugar e quais as potências 

do audiovisual para a produção e reprodução do conhecimento científico? Tomo essa 

pergunta considerando o contexto contemporâneo no qual ela se apresenta. Um contexto onde 

o hábito da leitura – que ainda se apresenta como o principal veículo de reprodução científica 

– se encontra cada vez mais deficiente devido a fatores como o desenvolvimento da 

incapacidade de manter o foco nos textos e promover uma atenção contemplativa; onde as 

imagens têm retomado cada vez mais a centralidade no cotidiano das pessoas enquanto signo 

informacional. E num cenário em que, paradoxalmente, enfrentamos um bombardeamento 

promovido pelo enorme fluxo de informações que surgem de todos os lados, ao passo que a 

desinformação impera e testemunhamos o aumento do número de notícias e dados inverídicos 

sendo compartilhados. Nesse contexto, quais as potências da veiculação de conteúdo 

científico dentro da internet, especialmente o YouTube? 
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CAPÍTULO II: OS IMPACTOS DE UM NOVO FORMATO 

 

2.1 ALGUMAS IMPLICAÇÕES SOBRE O USO DA IMAGEM NOS VIDEOS-ENSAIO 

 

Pensando o uso das imagens pelos produtores de vídeos-ensaio, alguns 

questionamentos se apresentam, como, por exemplo, sobre os impactos que elas podem 

exercer no consumidor desse tipo de conteúdo. Afinal, o caráter ilustrativo, que foi 

mencionado na descrição do uso dessas imagens para exemplificar visualmente o que estava 

sendo narrado, se compreendido apenas como uma forma didática de ilustrar a narração, 

poderia representar uma pretensão à recepção passiva por parte do espectador dos conteúdos 

abordados nos vídeo-ensaios? Pensando no formato comercial desenvolvido pela indústria de 

massa, que pode ser muito bem representada pela estética de edição dos videoclipes, onde 

também se apresenta um enorme fluxo de informações em tela que não dão espaço para 

respirar ou refletir sobre o que você está consumindo, o formato multi-informacional dos 

vídeos-ensaio de fato se assemelha muito ao dinamismo representado por esse formato 

comercial – que não se restringe apenas aos videoclipes, mas também está presente nos 

trailers de filmes, propagandas e até mesmo em alguns filmes mais comerciais. No entanto, 

aparentemente, a intenção talvez não seja a mesma. Como pude demonstrar, um dos maiores 

objetivos dos criadores dos vídeos-ensaio é estimular o pensamento crítico, fato que confronta 

a lógica de um consumo passivo pelo telespectador. Há, de fato, uma inegável similaridade 

entre esses formatos. Todavia, isso se deve muito mais pela intenção de captura da atenção do 

que pela intenção de construir os vídeos-ensaio como um produto para recepção passiva de 

informações.  

Abordarei melhor esta questão mais à frente, mas o que estou pretendendo mostrar é 

que o formato comercial está intimamente relacionado a constante tentativa de captura da 

atenção do telespectador, que por sua vez é bombardeado a todo momento por propagandas 

que vem de todos os lugares. Acredito que uma estética fragmentária e dinâmica como a do 

vídeo-ensaio seja uma consequência desse contexto, o que não significa que a intenção seja 

apenas produzir um conteúdo que prenda a atenção. O objetivo do vídeo-ensaio é apresentar 

opiniões e teorias, uma discussão que não se encerra nos vídeos, muito pelo contrário. Por 

isso, tendo a não enxergar o consumo por parte dos inscritos desses canais como um consumo 

passivo. O meio pode ser o mesmo, o formato parecido, mas o conteúdo é completamente 

diferente e exige o desenvolvimento de senso crítico e ideias próprias, aliás, os próprios 

vídeos buscam instigar isso nos telespectadores. 
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 No entanto é muito importante se ter em mente que, mesmo sendo possível constatar 

que os produtores possuem inúmeras representações a respeito das técnicas narrativas 

utilizadas, e que nesse caso as representações busquem por uma participação ativa por parte 

do telespectador, continua sendo muito importante saber se a recepção das  mesmas são 

exatamente como eles (produtores) imaginam. Como meu recorte analítico focou apenas nas 

representações dos produtores, se torna impossível elaborar qualquer afirmativa a esse 

respeito, o que faz com que essa questão permaneça em aberto. De qualquer forma, a partir da 

exposição das representações dos criadores, abro caminhos para o desenvolvimento dessa 

discussão. 

Outra reflexão interessante referente ao uso das imagens diz respeito ao seu uso como 

fonte de legitimidade sobre o conteúdo que está sendo apresentado, como é o caso da imagem 

do Bauman no vídeo que descrevi. Seu uso evoca um caráter de legitimidade que se apresenta 

similarmente na explicação que Clara dá para o motivo de terem escolhido estar na frente das 

câmeras, ou seja, para dar rosto a quem profere a opinião. De certo modo o uso de imagens 

em vídeos ou entrevistas dos pensadores que estão sendo abordados nos vídeos confere maior 

legitimidade ao que está sendo dito por mostrar efetivamente o pensador proferindo sua 

opinião ou teoria. Podemos traçar um paralelo com o esquema da citação em um texto 

acadêmico, que usa frases utilizadas pelos autores em sua integralidade e com as devidas 

referências. De modo parecido, colocar um vídeo de Bauman comentando a modernidade 

líquida tem um peso semelhante ao de fazer as devidas referências ao autor em um artigo. É 

quase que uma citação visual, o que, por fim, busca legitimar os argumentos apresentados e a 

explicação que está sendo construída no vídeo. Mas não apenas legitimar, busca-se também 

conferir autenticidade ao trabalho que está sendo desenvolvido. Afinal, esse tipo de “citação” 

atesta o trabalho de pesquisa que foi desenvolvido para a elaboração do conteúdo, é com um 

historiador que apresenta a sua fonte primária, o documento de onde retirou sua informação e 

elaborou seu conteúdo. 

Por último, gostaria de apontar uma outra questão referente ao uso das imagens 

utilizadas pelos vídeos-ensaio que surgiu em minhas observações. Essa questão tem a ver com 

as políticas de direitos autorais e com as regulamentações da plataforma quanto ao uso de 

imagens produzidas por outras pessoas. Afinal, como o funcionamento do Youtube interfere 

na utilização de imagens de terceiros (ao invés da produção de novas por parte dos criadores) 

como opção para aqueles que buscam reduzir o intervalo de postagem, buscando uma maior 

produção? Na verdade, conforme apontei quando analisava o canal Quadro em Branco, a 

utilização desse conteúdo não-autoral não significa necessariamente um menor intervalo entre 
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as publicações já que são o processo de pesquisa e de edição os fatores que mais demandam 

tempo. O canal Quadro em Branco, por exemplo, utiliza apenas imagens de terceiros, mas ao 

mesmo tempo o seu estilo de edição demanda muito mais trabalho técnico de pós-produção se 

comparado aos vídeos do mimimidias.  

Outro tópico levantado pelos autores do Quadro em Branco e ao qual atribuo grande 

relevância é a questão da dificuldade de monetização dos vídeos produzidos com imagens não 

autorais por conta das normas de direitos autorais do YouTube. Afinal, essa reutilização de 

imagens pode sim ser de grande ajuda para esses criadores, principalmente se formos 

considerar os criadores que não possuem formas de investir em materiais técnicos para 

captação de imagens e áudio. Apenas temos que ter em mente que isso não necessariamente 

vai significar a redução do tempo de produção dos vídeos-ensaio. Mas, nesse contexto, 

acredito que a pior desvantagem dessa prática seja o fato da impossibilidade de geração de 

renda a partir desse tipo de produção. 

 

2.2 O VIDEO-ENSAIO E A SUBVERSÃO DA LÓGICA MERCADOLÓGICA DO 

YOUTUBE 

 

A fim de entender melhor como se apresenta essa problemática com uso de material 

produzido por outras pessoas, acho válido apresentar resumidamente quais são as políticas de 

uso para esse tipo de material postulados pela plataforma. Quanto ao uso de trechos de cenas, 

a recomendação geral dos youtubers é de evitar ao máximo essa prática. Porém, alguns temas 

e alguns canais necessitam fazer o uso dessas imagens (canais sobre Cinema, por exemplo). 

Nesse caso, a recomendação seria utilizar o mínimo possível. Outra questão é não reproduzir 

essas cenas em tela cheia, já que a plataforma conta com o recurso “Content ID”, que é 

basicamente uma ferramenta desenvolvida pelo YouTube para o reconhecimento de materiais 

protegidos por direitos autorais e que vale tanto para conteúdo visual quando para músicas. 

Surge então a questão: existe, no YouTube, a possibilidade de citação de um vídeo não 

autoral dentro de outro vídeo? Segundo as políticas da plataforma dar os créditos a uma 

produção de terceiro não garante o uso sobre o conteúdo. Assim como o fato de escolher não 

monetizar o vídeo, como forma de não gerar renda em cima de um conteúdo não autoral, não 

garante uma imunidade às políticas dos direitos autorais. Cada estúdio de produção 

audiovisual possui suas próprias políticas e regras para o uso do material que é produzido, 

algumas mais brandas que outras. As opções que os youtubers encontram são: entrar em 

contato com essas produtoras para tentar conseguir uma autorização – o que é bastante difícil, 
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principalmente se for um youtuber iniciante –, ou se arriscar a utilizar o conteúdo mesmo 

assim.  

Referente à utilização de áudios de terceiros o YouTube conta com um mecanismo de 

“políticas de músicas”, que permite que o criador consulte a disponibilidade do uso de 

determinado áudio na sua produção, geralmente respeitando algumas regras. Algumas 

músicas acabam sendo permitidas caso não haja monetização do vídeo, outras concedem 

permissão desde que seja creditada a autoria na descrição do vídeo etc. Nem todo áudio vai 

constar neste banco de músicas da plataforma, o que não significa que o conteúdo esteja livre 

de restrições autorais. Nesses casos, o caminho se torna semelhante ao uso de cenas 

audiovisuais, se consulta a produtora ou o autor ou se arrisca esperando não ser identificado 

pelo Content ID. Desta forma, a situação do Quadro em Branco se agrava bastante nesse 

contexto, já que o canal aborda frequentemente temas musicais e faz o uso exclusivo de 

imagens não autorais em tela cheia. O mimimidias, por outro lado, tem uma produção autoral 

de imagens e quando usa alguma cena de terceiros sempre a reproduz reduzidamente em um 

canto da tela, o que reduz o risco de problemas autorais.  

 Outra questão que está relacionada às demandas mercadológicas da plataforma 

diz respeito a esta forma de comunicação que está amarrada a um modelo econômico gerado 

pelo YouTube. A plataforma preza a constância nas publicações, é o que eles consideram 

como “engajamento”, e o engajamento é um dos fatores pelo qual eles priorizam alguns 

canais em detrimento de outros. Essa priorização se reflete na forma como a plataforma 

confere maior destaque a vídeos de determinados canais do que de outros. Dessa forma, se por 

um lado o Youtube potencializa o alcance e multiplicação dos vídeos-ensaio, por outro, exige 

um tempo mínimo que não é o mesmo que os canais descritos dizem que precisam para 

produzir conteúdo de “qualidade”.  

Isso, por sua vez, se reflete também no desenvolvimento de determinadas estéticas e 

formas narrativas que acabam fortalecendo um padrão na plataforma, justamente por 

adotarem determinado formato e abordarem conteúdos que permitem uma rápida finalização 

dos vídeos, consequentemente otimizando a frequência entre as publicações. Esse padrão 

acaba sendo majoritariamente adotado pelos novos youtubers, que encaram a plataforma 

como uma forma de fazer dinheiro. Há canais e conteúdos na plataforma destinados 

exclusivamente aos novos criadores que estejam buscando crescer ali dentro. Como cursos 

online para youtubers, onde são apresentados os melhores atalhos e dicas para alcançar 

maiores números de visualização. É como se houvesse algumas fórmulas para “domar” a 
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plataforma, o que, por sua vez, denota a existência desse padrão dentro do YouTube que é 

mais prestigiado do que as outras formas de conteúdo. 

 Essas circunstâncias clarificam o motivo pelo qual o canal mimimidias não produz 

apenas vídeos-ensaio. É necessário disponibilizar um conteúdo diferente, que seja de mais 

rápida produção, a fim de não serem tão prejudicados pelo padrão de divulgação da 

plataforma. É importante destacar que, nesse caso, o canal mimimidias, ao mesmo tempo que 

se molda em parte à plataforma, por outro lado, busca subverter sua pressa e forma de 

rentabilização pela produção dos vídeos-ensaios (que levam tempo,  que tem pesquisa 

fundamentada, que são vídeos mais longos, etc.) em detrimento de um ideal que é a difusão e 

compartilhamento do conhecimento. Levando em conta o que foi observado, acho importante 

pontuar que, por mais que haja uma liberdade criativa para o desenvolvimento da estética e 

identidade do canal, o YouTube de certa forma impõe um modelo padrão. Um modelo que 

corresponde àquilo que vende para o mercado e que gera lucro.  

Toda essa conjuntura torna compreensível a necessidade de campanhas coletivas para 

ajuda monetária feita por esses canais. O interessante, no entanto, é que isso evidencia ainda 

mais a intenção desses produtores de quererem continuar produzindo o tipo de conteúdo e 

fazendo o tipo de trabalho que fazem, mesmo que suas práticas entrem em conflito com as 

normas da plataforma e acabem não gerando renda ou um espaço valorizado para propaganda. 

Há quase uma intenção de voluntariedade nesse processo, como se a execução desses projetos 

correspondesse ao objetivo maior de transmitir o conteúdo produzido. Seguindo o ideal de 

transmitir conhecimento de qualidade e de gerar pensamento crítico, os produtores de vídeos-

ensaio se propõem a subverter a lógica mercadológica gerada pelo YouTube. 

 

2.3 O PAPEL DO VIDEO-ENSAIO EM UM CONTEXTO DE PÓS-VERDADE16 

 

Acho importante apontar o caráter extensivo que esses canais possuem. E esse caráter 

se deve justamente a potência que os novos meios de comunicação e as plataformas de 

compartilhamento – como o YouTube – tem de promover a “liberação do polo de emissão”. 

Nas palavras da educadora Edméa Oliveira Santos: 

 

 
16 Utilizado por mim aqui como categoria analítica, referente ao neologismo que remete a circunstâncias onde 

fatos objetivos são colocados como tendo menos relevância que determinadas crenças e valores pessoais. Elejo 

essa categoria para descrever o contexto onde fatos inverídicos e sem embasamento científico são apresentados 

como verdadeiros na plataforma, sendo, na realidade, fundamentados apenas por representações pessoais de 

quem os transmite, estando na maioria das vezes relacionados à crença e valores de um determinado grupo 

social.) 
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O princípio básico da liberação do polo de emissão é a primeira 

característica da cultura digital pós-mídia de massa que se constitui na liberação da 

palavra. Nesse princípio, o praticante produz, colabora, co-cria e emite a sua própria 

informação. Cada vez mais as pessoas estão produzindo vídeos, fotos, música, blogs, 

fóruns, comunidades e desenvolvendo softwares livres, com seus códigos 

disponibilizados para novas edições através de desenvolvedores espalhados pelo 

mundo. Para Silva (2003), a cibercultura põe em questão o esquema clássico da 

informação, na medida em que libera o polo da emissão, permitindo criar um 

espaçotempo para a interatividade. (Edméa Santos. 2012, p.163.) 
 

A ideia da liberação do polo de emissão – ou seja, a descentralização da capacidade de 

informar – ajuda a entendermos como o YouTube permite que se abra um novo leque de 

possibilidades para que cada um possa expor sua verdade, seus conhecimentos e suas 

reflexões. Nisso, podemos pensar também como essa ferramenta pode ser apropriada para a 

divulgação de determinados conhecimentos e informações que ficam concentrados em 

espaços sociais específicos – como a Academia. Mas, ao mesmo tempo que essa abertura do 

polo de emissão permite a democratização de um conhecimento que é mantido pela elite 

intelectual, ela pode tornar cada vez mais difícil o controle da veracidade e da legitimidade 

das informações que são compartilhadas na plataforma. 

Com isso, acho importante retomar a discussão iniciada pelo do vídeo “O YouTube 

está cheio de mentiras”, onde Tavos comenta os ataques que às Instituições de ensino e a 

própria Ciência como instituição estão sofrendo. Nesse quadro o YouTube assume um caráter 

ambíguo já que, ao mesmo tempo que carrega a potência para divulgação científica e para o 

esclarecimento de questões baseadas em dados científicos, ele abre espaço para a divulgação 

de notícias falsas (fake news)17, boatos e teorias da conspiração. Partindo desse cenário, cabe 

a reflexão sobre como o YouTube gera um espaço para produção, veiculação e consumo de 

determinada forma de conteúdo que se desdobra em mil formatos; cada um com uma 

narrativa distinta, ao mesmo tempo em que ele não conta com uma instância reguladora ética 

e moral que atue nesse espaço dizendo o que pode ou não pode ser veiculado.  

Esta é uma discussão bastante complexa para a qual não acredito haver apenas uma 

resposta. Ela envolve desde o campo ético e moral até questões de liberdade de expressão e 

crença. Os impactos da pós-verdade, contudo, são sentidos em esferas bem concretas da nossa 

 
17 Categoria nativa que surge em alguns vídeos-ensaio, principalmente em vídeos do canal mimimidas, e que se 

relaciona com a categoria analítica “pós-verdade”. É utilizado pelos meus interlocutores quando estão se 

referindo à notícias tendenciosas, que não se baseiam em fatos concretos, e que são disseminadas carregando 

alguma intenção (geralmente política) por trás. Se aproximam da categoria das “fofocas”, utilizadas pelo 

sociólogo Norbert Elias em sua obra “Os Estabelecidos e os Outsiders” (1965), já que como o autor as define, as 

fofocas são rumores disseminados com alguma intenção. Por vezes partem de um caráter positivo, na intenção de 

promover algum ponto positivo sobre determinado grupo social, aumentando o prestígio. E por vezes carregando 

um caráter negativo, na intenção de reafirmar algum tabu ou uma característica que possa prejudicar 

determinado grupo social. Da mesma forma, as fake news teriam esse caráter ambíguo, dependendo de quem as 

produz e de suas intenções, mas estando sempre relacionadas a uma questão de poder. 
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sociedade como a política – o uso de fake news nas campanhas eleitorais –, e a saúde pública 

– com a disseminação da crença “anti-vacinas”, por exemplo. Não consigo imaginar uma 

tática que sozinha dê conta desse conflito entre as informações com embasamento científico e 

as fakes news e teorias conspiratórias. Certamente um conjunto de táticas seriam necessárias 

para tentar se administrar essa situação. Seja como for, é de extrema importância pontuar a 

ausência de uma instância reguladora que averigue minimamente os conteúdos que circulam 

na plataforma. 

Refletindo sobre este dilema foi muito interessante ter me deparado com o dado sobre 

o Selo ScienceVlogs Brasil. Por isso fui atrás de maiores informações sobre a iniciativa e 

encontrei o site do projeto18. Consta no site um pequeno texto para apresentação do projeto 

em que são abordadas questões como os desafios para a divulgação científica no país e como 

plataformas de streaming como o YouTube conservam um potencial para auxiliar nessa 

demanda. Esclarecendo as vantagens e os objetivos do projeto, escrevem: 

 

[...] Além disto, um conjunto de canais tende a ser mais expressivo e visível 

que um único divulgador isolado. Somente estas vantagens já seriam suficientes para 

que a união de canais alavancasse a divulgação científica através de vídeos no país, 

mas há um outro fato que talvez seja o mais importante de todos: o da 

confiabilidade! Afinal, em um ambiente onde a desinformação e a pseudociência 

vicejam e se fortalecem alimentados por fartas desonestidade e ignorância, é 

importante que se provenha uma forma de facilitar que o público possa separar o 

joio do trigo. Torna-se urgente identificar quem divulga ciência com seriedade! 

[grifo meu]  

(Trecho retirado do texto “O Projeto”, disponível no site do 

ScienceVlogs Brasil19) 
 

Notamos que esse tipo de certificação se propõe justamente a suprir a falta dessa 

instância reguladora dentro do cenário das fake news e da descontextualização da informação 

na plataforma. Além, é claro, de apontar uma deficiência por parte das instituições de 

pesquisa referente a efetiva disseminação do conhecimento científico, reafirmando o que já 

havia sido levantado pelo mimimidias quando os três integrantes declararam sentir um 

incômodo sobre como o conhecimento acadêmico parecia não sair dos centros acadêmicos e 

que isso levou à criação do canal. Talvez esse tipo de certificação de conteúdo digital quanto 

ao rigor científico seja uma das possíveis alternativas para serem empregadas pela plataforma. 

Mesmo que a ideia tenha surgido por parte dos usuários, se confirmado o êxito a plataforma 

pode vir a adotar essa ideia como parte de suas políticas de divulgação. 

 
18  Disponível em: < http://scienceblogs.com.br/sciencevlogs/)>. 
19  Ver nota 18. 
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Podemos pensar também os próprios vídeos-ensaio como ferramentas de resposta à 

disseminação de fake news. Já foi mencionada a intenção dos criadores em promover essa 

ação responsiva frente a quantidade de desinformação disseminada pela plataforma. Ao 

abordarem temas que aproximam determinado público dos debates teóricos e comprometidos 

com o rigor acadêmico, se desenvolve um outro mecanismo que apresenta uma relativa 

potencialidade nessa batalha contra as fakes news. 

 

2.4 VÍDEO-ENSAIO: UMA PROPOSTA EDUCATIVA? 

 

Por fim gostaria de propor uma reflexão sobre os impactos que uma plataforma de 

compartilhamento, coletiva e dinamicamente construída entre usuários e o mercado, tem sobre 

a proposta de extensão do conhecimento acadêmico. Na verdade, essa foi uma das questões 

que guiou todo este trabalho: afinal, como o Youtube vem modificando a difusão da ciência e 

da produção do conhecimento? Argumentos apresentados até aqui mostram que os vídeos-

ensaio carregam consigo um enorme potencial para a disseminação desse conhecimento que 

muitas das vezes não consegue ultrapassar os limites das instituições acadêmicas. Tanto pelo 

seu meio de reprodutibilidade (o YouTube), quanto – e principalmente – pelo seu formato. 

Gostaria de me ater um pouco a esse segundo ponto. 

 Já discutimos sobre como o fluxo frenético na apresentação de informações em 

tela nesse formato corresponde também a uma convergência midiática que acompanha o fluxo 

do bombardeamento da guerra de imagens contemporânea. Mas ainda falta destrinchar um 

assunto central dessa questão: a economia da atenção. Retomando brevemente um caráter 

teórico, gostaria de adentrar a reflexão proposta por Byung-Chul-Han em sua obra “Sociedade 

do Cansaço” (2010). Nela, o filósofo coreano vai tecer um contraponto às categorias 

analíticas, “Sociedade Disciplinar” e “Sociedade de Controle”, desenvolvidas respectivamente 

por Michel Foucault e Gilles Deleuze para pensar nossa sociedade, propondo uma visão da 

sociedade contemporânea como geradora de uma subjetividade construída para o constante 

desempenho e produtividade. Dentro desta discussão o autor se atém a uma questão muito 

importante, a qual ele vai nomear de “hiperatenção” (hyperattention). 

 A hiperatenção seria uma resposta ao constante bombardeamento de estímulos 

e informações que, dentro dessa sociedade da super produtibilidade, o indivíduo está sujeito. 

O que tem como resultado uma fragmentação da atenção contemplativa, necessária ao 

desenvolvimento intelectual.  Associada a uma atenção “multitasking” (multitarefa), o 

filósofo explica: 
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Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre 

diversas atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma 

tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que 

não deixa de ser importante para um processo criativo. [...] Com o desaparecimento 

do descanso, teriam se perdido os “dons do escutar espreitando” e desapareceria a 

“comunidade dos espreitadores. Nossa comunidade ativa é diametralmente oposta 

àquela. O “dom de escutar espreitando” radica-se precisamente na capacidade para a 

atenção profunda, contemplativa, à qual o ego hiperativo não tem acesso. (HAN, 

Byun-Chul. 2015, p.19) 
 

 Como é descrita, a hiperatenção afetaria as atividades contemplativas, como a da 

escuta, citada pelo filósofo. Mas podemos relacioná-la também à prática da leitura e da escrita 

como um processo criativo e de aquisição do conhecimento. Fato que sustenta a concepção de 

pós-história elaborada por Vilém Flusser, que argumenta o abandono gradual à cultura 

letrada.  De fato, segundo os dados levantados pela 4ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura 

no Brasil”20, feita pelo Instituto Pró-Livro (IPL) em 2015, apenas 56% dos entrevistados (cujo 

número total representa 93% da população nacional) seriam leitores, e desse número de 

leitores apenas 11% leriam livros sobre “História, Economia, Política, Filosofia e Ciências 

Sociais”. Sendo os gêneros mais livros: a Bíblia (42%); livros religiosos (22%) e romances 

(22%). 

A pesquisa também foca nas causas dos desinteresses para leitura. 43% dos 

entrevistados que se consideram “leitores” afirmaram não terem lido mais por “falta de 

tempo”, enquanto 9% “não tem paciência”. Entre os “não-leitores” 32% afirmam não lerem 

por falta de tempo e 13% por “não ter paciência”. Outro dado relevante que a pesquisa aponta 

é que a cada edição (2007,2011 e 2015) tem diminuído o número de pessoas que afirmam não 

terem dificuldade para leitura (2007: 48% / 2015: 33%). O número de pessoas que afirmam 

ler devagar aumentou, passando de 16% em 2007 para 20% em 2015. Além disso, a pesquisa 

aborda também as preferências das pessoas referentes ao seu tempo livre, onde contata-se um 

crescimento no número de pessoas que usam internet, passando de 24% em 2011 para 47% 

em 2015. Em 2011, 38% dos entrevistados afirmaram assistir vídeos ou filmes em casa, nas 

horas vagas, já em 2015 esse número subiu para 44%. Quando consideramos os diferentes 

níveis de escolaridade, o maior percentual observado é quanto a pessoas com “nível superior” 

de escolaridade, somando 84%. Número que, no caso, se refere ao uso da internet.   

Por outro lado, segundo os dados divulgados pela pesquisa “Video Viewers 2017”21, 

desenvolvida pela Google em parceria com o Instituto Provokers, que se propôs levantar 

 
20 Disponível em: < http://plataforma.prolivro.org.br/retratos-da-leitura/>. 
21 Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/pesquisa-

video-viewers-2017-cinco-insights-sobre-consumo-de-videos-no-brasil/>. 

 

http://plataforma.prolivro.org.br/retratos-da-leitura/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/pesquisa-video-viewers-2017-cinco-insights-sobre-consumo-de-videos-no-brasil/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/pesquisa-video-viewers-2017-cinco-insights-sobre-consumo-de-videos-no-brasil/
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dados sobre o consumo de conteúdo audiovisual no Youtube, 86% das pessoas que estão 

conectadas no Brasil assistem vídeos na internet, e desse número 99% fazem uso do 

YouTube. Em 2014 essa porcentagem era de 67%, ou seja, em três anos houve um aumento 

de 32% no número de brasileiros usando o YouTube. 42% das pessoas entrevistadas elegeram 

a plataforma como principal escolha na hora de assistir vídeos. Com uma média de 38 horas 

semanais dedicadas a assistir conteúdo audiovisual, os internautas brasileiros passaram das 8 

horas dedicadas ao conteúdo virtual em 2014 para 15,4 horas em 2017, um aumento de 30%. 

Além disso, dados mais recentes do estudo publicado em 201822 mostram que 90% dos 

usuários utilizam a plataforma como ferramenta de estudos. 

Como podemos perceber, há de fato um maior desinteresse pelo hábito da leitura por 

parte da população brasileira. Ao passo que, com o crescente número de lares brasileiros com 

conectividade à Internet, o consumo de conteúdo oferecido pelo YouTube vem aumentando a 

cada ano. Pensando o conceito da hiperatenção, talvez possamos relacionar esses dois fatos a 

transformação na estrutura da atenção gerada pela sociedade contemporânea apresentada por 

Byung-Chul-Han. Nesse quadro temos a ideia de “economia da atenção”, que corresponde, na 

cultura da convergência – a partir das dinâmicas que se desenvolveram entre a produção 

midiática e o mercado econômico globalizado –, à tentativa de captura constante da atenção 

do telespectador a fim de potencializar o consumo – seja o consumo de uma obra audiovisual 

em si, ou de um produto apresentado a partir de propagandas. 

A partir desse contexto de disputa pela captura da atenção dentro de uma sociedade 

que desenvolveu uma atenção dispersa e que tem afastado o sujeito de práticas 

contemplativas, os vídeos-ensaio surgem adotando uma mesma estética dinâmica que prende 

o telespectador. Pensando os desafios da educação nessa conjuntura, temos os impactos que a 

dispersão contemporânea tem gerado sobre as instituições de ensino que se baseiam na prática 

da leitura e da escrita para transmissão e produção de conhecimento. Essa questão é 

amplamente abordada na obra “Redes ou Paredes: a escola em tempos de dispersão” (2012), 

da antropóloga e teórica da comunicação Paula Sibilia, onde Paula aponta as inadequações 

estruturais dessas instituições às novas subjetividades produzidas pela midiatização da 

sociedade. Sobre a questão da atenção ela comenta que de fato a desatenção não apresenta um 

caráter disfuncional para o consumo dos conteúdos midiáticos, sendo na verdade uma 

consequência lógica. Mas aponta que esse fato gera um desconforto defronte ao dispositivo 

escolar, sendo esse choque responsável pela emergência de novas “patologias”, como o déficit 

 
22  Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-

viewers-como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/> 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/


47 
 

de atenção e a hiperatividade (SIBILIA, P. 2012, p.77). Apontando o desmantelamento da 

“cultura letrada”, Sibilia mostra que a crucialidade da questão se encontra na disparidade 

entre o que é exigido do aluno pelas instituições de ensino e suas subjetividades construídas 

pelas novas tecnologias. 

 

Isso ocorre por um motivo que talvez seja mais simples do que parece: em 

vez de ter sido moldada nos meios disciplinares que costumavam ser hegemônicos 

até algum tempo atrás, sua subjetividade se constituiu na experiência cotidiana 

muito mais midiática e mercantil da contemporaneidade. Hoje, quando a criança 

chega à escola, ou quando o jovem ingressa na universidade, é comum que se 

contraste esse choque porque sua subjetividade pedagógica não foi 

convenientemente formada. [...]Por causa desse desmantelamento da lógica 

disciplinar, os ensinamentos e as moralizações outrora tão contundentes já não se 

assentam nem são absorvidos por esses corpos estudantis, mas resvalam e escorrem 

por entre as velhas carteiras que ainda tentam sustentá-los.  (SIBILIA, P. 2012, 

p.78) 

 

Frente a todas essas questões temos os vídeos-ensaio que, dentro do contexto de 

transformação social gerada pelas novas tecnologias de comunicação, abrem espaço para 

propor uma nova forma para divulgação do conhecimento científico, assim como a 

horizontalização e diversidade quanto à produção desse tipo de conhecimento. 

 Um dos argumentos que apresentei foi referente ao sucesso que esses canais 

conquistaram, em termos de público, exatamente porque conseguem abordar questões sociais 

com embasamento teórico a partir de conteúdos cotidianos e populares. Criando significados e 

relações que facilitam a assimilação de conteúdo. Lembrando a metodologia desenvolvida 

pelo Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, onde em sua obra “Pedagogia do 

Oprimido” (1974), propõe uma pedagogia dialógica. O caráter dialógico se baseia numa 

perspectiva situacional, que consiste em compreender a realidade das pessoas para quem se 

intenciona transmitir determinado conhecimento, entendendo que, dessa forma o 

conhecimento pode ser mais facilmente interiorizado quando encontra referências na 

realidade prática e cotidiana daqueles a quem se intenta transmiti-lo. Como ele explica: 

 

“Simplesmente não podemos chegar aos operários, urbanos ou camponeses, 

estes, de modo geral, imersos num contexto colonial quase umbilicalmente ligados 

ao mundo da natureza de que se sentem mais partes que transformadores, para, à 

maneira da concepção “bancária”, entregar-lhes “conhecimento”, ou impor-lhes um 

modelo de bom homem, contido no programa cujo conteúdo nós [educadores] 

mesmos organizamos.” (FREIRE, P. 1974, p.117) 

 

Dessa forma, podemos enxergar a escolha de temas populares, que fazem parte do 

cotidiano dos jovens, também como uma forma de facilitar a compreensão das teorias que 

estão sendo abordadas nos vídeos-ensaio. A partir dessa perspectiva o desenvolvimento desse 
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novo formato pode despontar como uma referência ou inspiração para uma metodologia 

pedagógica? Talvez. Essa é uma questão que deixo em aberto para reflexão. Mas sem dúvidas 

o papel desempenhado por esses vídeos para um projeto que desloque e expanda o 

conhecimento científico das paredes institucionais deve ser considerado. 
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CAPÍTULO III – UMA INTERPRETAÇÃO ANTROPOLÓGICA DAS TECNOLOGIAS 

COMO MARCADORES SOCIAIS  

 

3.1 ORALIDADE E ESCRITA: PRAXIS E LOGOS 

 

O processo de produção do conhecimento científico se deu historicamente através e 

pela cultura escrita. Foi através da interiorização da escrita como técnica que as estruturas do 

pensamento se modificaram, tornando-se mais abstrato, linear e objetivo. Essa é uma questão 

muito bem apresentada e que norteia a obra “Oralidade e Cultura Escrita: a Tecnologização da 

Palavra” (1988), de Walter Ong. Em sua obra, Ong vai mostrar quais os impactos que a 

oralidade e a escrita, enquanto ferramentas de mediação entre o pensamento e o mundo, têm 

sobre as próprias maneiras de se pensar e sobre alguns hábitos culturais.  

Ong inicia sua análise promovendo antes uma distinção entre dois tipos de oralidade. 

A oralidade primária, que seria aquela que se apresenta em culturas que não possuíram 

contato com a escrita e com a impressão gráfica e a oralidade secundária, aquela que se 

manifesta em culturas nas quais o processo de desenvolvimento e expressão do pensamento se 

baseiam na escrita, mas cuja comunicação passou a estar relacionada ao uso das tecnológicas 

dos modernos  aparelhos de comunicação. Vale ressaltar que, para Ong, a oralidade sempre 

existiu sem a escrita, mas que a escrita depende da oralidade. 

 

Todos os textos escritos devem, de algum modo, estar direta ou 

indiretamente relacionados ao mundo sonoro, habitat natural da linguagem, para 

comunicar seus significados. “Ler” um texto significa convertê-lo em som, em voz 

alta ou na imaginação, sílaba por sílaba na leitura lenta ou de modo superficial na 

leitura rápida, comum a culturas de alta tecnologia. (ONG, 1988, p. 16)  

 

 

Por essa característica originária ou “primitiva” da oralidade, Ong se concentra em 

entender as dinâmicas culturais por trás da expressão oral em culturas que apresentam uma 

oralidade primária. Sob a perspectiva do uso e da função da voz na oralidade, Ong vai apontar 

o caráter coletivo da oralidade, onde a voz tem uma necessidade imediata de ser ouvida para 

exercer sua potencialidade. Com isso, Ong vai aproximar a oralidade de uma perspectiva 

sensorial onde a palavra dita possui certo caráter “mágico”. Ao mesmo tempo, ele afasta a 

oralidade da escrita ao reforçar esse atrelamento da oralidade com a comunicação, onde há a 

necessidade de um interlocutor virtual como forma de recuperação do pensamento. Segundo 

Ong, esse é um fato que não se repete com a escrita, onde a comunicação não está presa a uma 
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consciência temporal, já que na verdade a escrita se propõe justamente a superar essa 

necessidade de uma comunicação onde emissor e receptor necessitem compartilhar um 

mesmo contexto espaço-temporal. A partir disso, Ong reafirma a distância entre a oralidade e 

escrita justamente porque a palavra na cultura escrita perde essa sua potencialidade mágica 

produzida pelo contexto em que é dita.  

 

[nas culturas letradas não se costuma] pensar nas palavras como 

primariamente orais, como eventos e, por isso mesmo, como necessariamente 

investidas de poder: para elas, as palavras tendem a ser assimiladas a coisas, numa 

superfície plana. Tais ‘coisas’ não são associadas a um poder mágico, pois não são 

ações; estão num sentido radical, mortas. (ONG, 1988, p. 33) 

 

Abro aqui um parênteses para dizer que  é interessante considerarmos, no entanto, que 

na oralidade secundária, pensando por exemplo a elaboração dos roteiros escritos para a 

produção de vídeos informativos, essa afirmativa pode ser relativizada, já que nesse caso e em 

casos parecidos de produção textual como base de um texto que será narrado, o efeito oral da 

palavra passa sim a ter relevância. 

Voltando a discussão proposta por Ong ele afirma que apenas a presença de um 

interlocutor não bastaria para a retenção desse conhecimento agrafo, e por isso aponta a 

necessidade de se ““pensar pensamentos memoráveis” (ONG, 1988, p. 45)”.  É a partir dessa 

dinâmica que se desenvolveram padrões rítmicos e mnemônicos na oralidade, assim como o 

uso de provérbios, redundância e alguns “clichês” narrativos, que inclusive estiveram muito 

presentes até mesmo na narrativa escrita dos primeiros textos gregos. Outros traços desse tipo 

de pensamento observados pelo autor foram também o uso do pensamento agregativo ao invés 

do analítico, assim como uma tendência conservadora presa a tradição e que nega o 

experimentalismo intelectual a fim de preservar esse pensamento. O que, por sua vez não 

nega a originalidade nessas culturas, mas que a coloca na esfera da remodelação do que já se 

tem, e não necessariamente da criação de algo novo. 

Outra característica que o autor destrincha é o fato de a oralidade estar também 

baseada na concretude das relações cotidianas. 

 

Na ausência de categorias analíticas aperfeiçoadas, que dependem da 

escrita para organizar o conhecimento distante da experiência vivida, as culturas 

orais conceituam e verbalizam todo o seu conhecimento como uma referência mais 

ou menos próxima ao cotidiano da vida humana, assimilando o mundo estranho, 

objetivo, à interação imediata, conhecida de seres humanos. (ONG, 1988, p. 53) 

 



51 
 

Com isso, Ong observa que nessas sociedades a palavra o sentido da palavra é quase que 

contextual, intimamente atrelada ao cotidiano e a lógica de se viver num presente onde 

qualquer memória que seja irrelevante para a homeostase desse presente é ignorada. 

Contrapondo essa característica da oralidade com a escrita, o autor usa o exemplo dos 

dicionários, que se propõem a apresentar todos os sentidos de uma palavra de modo abstrato, 

independente do contexto. Dessa forma, fica marcado o vínculo entre o pensamento oral e o 

presente, pensamento que se coloca afastado de grandes abstrações do cotidiano. 

Identificados tais marcadores culturais que influenciam e são influenciados pela 

oralidade primária, Ong passa a refletir sobre os impactos que a quirografia e a tipografia 

tiveram na transformação desse pensamento. Walter Ong reforça a perspectiva do potencial 

transformador que uma nova tecnologia pode exercer sobre determinada sociedade e a partir 

dessa perspectiva ele reforça também o caráter de artificialidade da escrita ao pontuar que ela 

é uma ferramenta desenvolvida e aprendida em determinadas culturas, e que como tal foi 

incorporada, interiorizada, e por isso mesmo nós esquecemos de enxergá-la como tal, uma 

tecnologia. Há, portanto, uma transformação cognitiva que surge a partir dessa interiorização 

da escrita, uma transformação que se reflete em marcadores sociais, identificados por Ong, 

como por exemplo: o aumento da privacidade e da individualidade, a construção de uma 

vontade pela originalidade não conservadora, a concepção de texto como unidade completa 

em si mesmo etc. Um exemplo bem prático sobre as transformações cognitivas é o 

desenvolvimento de listas e tabelas a fim de organizar o pensamento e favorecer o raciocínio 

através do encerramento da palavra falada (e seu significado) em um campo espaço-visual da 

escrita registrada sobre uma superfície. Uma forma de abstração que não existe na oralidade 

primária, um breve exemplo dos impactos muito mais profundos que nossa forma de pensar 

sofreu a partir do advento da escrita. E assim como a escrita impactou, o processo tipográfico 

foi também um grande transformador social. A partir do caráter de reprodutibilidade exata dos 

textos inaugurado pela impressão, uma de suas consequências foi a própria ciência moderna, 

como afirma Ong: 

Uma consequência da nova afirmação visual reproduzível foi a ciência 

moderna. A observação exata não começa com a ciência moderna. [...] O que é 

distintivo da ciência moderna é a conjunção de observação exata e expressão exata: 

descrições expressas com precisão de objetos e processos complexos 

cuidadosamente observados. [...] As impressões técnicas e a verbalização técnica 

reforçaram-se e aperfeiçoaram-se mutuamente. O mundo noético hipervisualizado 

resultante era absolutamente novo. (ONG, 1988, p. 145-146) 

 

Outra consequência desse mesmo fator foi o desenvolvimento de um processo 

iconoclasta, que afastou as imagens dos textos.  
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A impressão diminuiu, por fim, o atrativo da iconografia no tratamento do 

conhecimento, a despeito do fato de que as épocas iniciais da impressão tenham 

posto em circulação ilustrações iconográficas de um modo nunca visto antes. As 

imagens iconográficas são afins aos personagens "fortes" ou típicos do discurso oral 

e estão associadas à retórica e às artes da memória de que o tratamento oral do 

conhecimento necessita.  (ONG, 1988, p. 148) 

 

Em síntese, achei importante trazer Ong para essa discussão pois ele foi responsável 

por um trabalho primoroso de análise sobre o pensamento humano construído no que ele 

chamou de oralidade primária, assim como sobre os impactos decorrentes da transformação 

socio-cognitiva acarretada pela inserção (ou incorporação) da escrita e da tipografia na 

sociedade moderna. Todos esses argumentos servem para demonstrar como o 

desenvolvimento do pensamento científico está atrelado ao desenvolvimento da cultura 

letrada, meio por onde o processo de “fazer ciência” se realiza e se reproduz. Há, no entanto, a 

necessidade de fazermos um contraponto a este tipo de pensamento científico, pensando por 

exemplo, o desenvolvimento dos pensamentos baseados na oralidade. 

 

3.2 O SIGNO E A IMAGEM NA CIÊNCIA DO CONCRETO 

 

A base da teoria antropológica se apresenta justamente sob a perspectiva da 

coexistência de uma infinidade de representações da realidade e dos fatos culturais, 

compreendendo consequentemente uma enorme diversidade de pensamentos para se 

representar o mundo. Por isso, como contraponto ao pensamento científico, achei importante 

trazer um autor clássico da Antropologia que foi responsável por elaborar reflexões 

importantes sobre o contraste entre duas estruturas de pensamentos. Lévi-Strauss inaugura em 

sua obra, “O Pensamento Selvagem” (1962), uma interessante discussão sobre as estruturas 

do que ele chama de “pensamento mágico” ou mítico, assim como estabelece as proximidades 

e as diferenças entre este tipo de pensamento e o pensamento científico, ou “domesticado. 

Evoco os argumentos e as análises produzidas pelo autor pois me interessa o modo como ele 

elabora o contraste entre essas duas formas de pensamento, aproximando o primeiro à 

temporalidade e às relações cotidianas e concretas, enquanto demonstra o desenvolvimento de 

um grau maior de abstração por parte do segundo.  

A partir de suas análises, Lévi-Strauss vai elaborar o que compreende como uma 

“ciência do concreto”, ao negar o visão de que os povos tidos como primitivos apenas 

classificariam aquilo que estivesse ligado a uma necessidade utilitária para sua existência, 
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invertendo essa lógica e propondo que esses povos só estabelecem sistemas classificatórios a 

partir da compreensão (elaboração do pensamento) que eles constantemente buscam sobre o 

mundo. 

Dispondo de uma série de dados etnográficos provenientes de etnografias da época em 

que escreve, Lévi-Strauss demonstra o vasto conhecimento de plantas e espécies animais que 

nativos de diferentes regiões reúnem dentro de seus sistemas classificatórios e interpreta esse 

fato como uma prova de que “um conhecimento desenvolvido tão sistematicamente não pode 

ser função apenas de sua utilidade prática.” (Lévi-Strauss. 1976, p.23). O que o leva a 

concluir “que as espécies animais e vegetais não são conhecidas porque são úteis; elas são 

consideradas úteis ou interessantes porque são primeiro conhecidas.”, ou seja, que há um 

interesse “primitivo” em se ordenar o caos disposto pela Natureza a partir de um 

conhecimento geral sobre as coisas.  

Sobre essa necessidade de ordenação do mundo ele vai citar as inferências feitas por 

um taxonomista acerca de um princípio das ciências modernas: 

 

Os cientistas suportam a dúvida e o fracasso, porque não podem fazer de 

outra maneira. Mas a desordem é a única coisa que não podem nem devem tolerar. 

Todo o objeto da ciência pura é conduzir a seu ponto mais alto e mais consciente a 

redução do modo caótico de percepção, que começou num plano inferior e 

provavelmente inconsciente, com a própria origem da vida. [...] Entretanto o 

postulado fundamental da ciência é que a própria natureza é ordenada... Em sua 

parte teórica, a ciência se limita a uma ordenação, e... se é verdade que a sistemática 

consiste em tal ordenação, os termos "sistemática" e "ciência teórica" poderão ser 

considerados sinônimo. (Simpson, G. Principles of animal taxonomy. In: 

Lévi-Strauss, 1976:29-30). 

 

E a partir disso ele reitera essa necessidade de ordenação como “a base do pensamento que 

denominamos primitivo, mas unicamente pelo fato de que constitui a base de todo 

pensamento” (STRAUSS, L. 1976, p.25).  

O ponto para o qual gostaria de chamar a atenção nessa discussão, no entanto, é 

justamente para como Lévi-Strauss vai contrastar o pensamento selvagem com o pensamento 

científico. No entanto, é importante marcar que o raciocínio analítico no qual ele está se 

baseando nega qualquer perspectiva evolutiva. Ele não descreve a magia como parte de uma 

linha processual que culminará no pensamento científico, mas como um sistema de 

pensamento bem articulado e independente, e que por isso não deve ser analisado em 

detrimento do outro, mas em paralelo. Tomando como exemplo os grupos neolíticos ele vai 

explicar que o desenvolvimento de grandes habilidades como a cerâmica e a agricultura foram 
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resultado de uma “longa tradição científica” (p.30) que se construiu a partir da sensibilidade 

da experiência, ou seja, na prática e na repetição. Afirma: 

[...] é que existem dois modos diferentes de pensamento científico [...] um 

aproximadamente ajustado ao da percepção e ao da imaginação, e outro deslocado; 

como se as relações necessárias, objeto de toda ciência, neolítica ou moderna, 

pudessem ser atingidas por dois caminhos diferentes: um muito próximo da intuição 

sensível e outro mais distanciado. Toda classificação é superior ao caos, e mesmo 

uma classificação no nível das propriedades sensíveis é uma etapa em direção a uma 

ordem racional. (Lévi-Strauss, 1976:30) 

 

Eis, portanto, a diferença entre o pensamento selvagem e o pensamento científico, 

enquanto o primeiro promove a compreensão do significado das coisas se baseando no 

sensível – pois promove a classificação das coisas a partir de uma lógica baseada na 

concretude prática das suas experiências com a Natureza –,  o segundo apresenta um caráter 

de maior abstração e até certo ponto, de negação, dessa sensibilidade, elaborando conceitos, 

que por natureza são mais abstratos. 

Com isso Lévi-Strauss traça uma ligação entre a base do pensamento selvagem e os 

mitos, que por sua vez passam a ser pensados pelo autor através da categoria da “bricolagem”. 

Descrevendo uma oposição analítica entre o “bricoleur” (representante dos mitos) e o 

“engenheiro” (representante da ciência) ele vai explicar que a bricolagem é essencialmente 

um trabalho de produção de algo que não parte de um projeto técnico, seguindo restrições que 

são outras das que usam os processos técnicos (que por sua vez são o que guia o pensamento 

do engenheiro). A analogia da bricolagem com o pensamento mítico se assenta na conclusão 

proposta por Lévi-Strauss de que o mito não trabalha conceitos (abstrações), mas signos 

(concretos). Signos que, assim como a imagem, são compreendidos como concretos por se 

aproximarem dos conceitos a partir do seu poder referencial, mas numa lógica onde seu 

significante pode sempre ultrapassar seu significado, sendo relacionado a outras coisas. 

Capacidade que, por outro lado, vai ser limitada pela linguagem (base expressiva do mito), 

que vai sempre restringir essa significação, relação limitadora que também se apresenta no 

conhecimento científico. Lévi-Strauss aponta que a diferença entre esses dois pensamentos, é 

que enquanto o engenheiro tenta superar essa limitação, desenvolvendo seu pensamento a 

partir da abstração dos conceitos, o bricoleur se mantém aquém dela, ao manter seu 

pensamento baseado na concretude dos signos. Nesse sentido o conceito abstrato é 

compreendido por Lévi-Strauss como o dispositivo que age na abertura do pensamento ao 

permitir novas significações que o mito não permite. Sua conclusão é a de que o pensamento 

selvagem atribui sentido às coisas através da constante reordenação da realidade baseada no 
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processo de bricolagem dos signos e representações, ao passo que o pensamento científico 

atribui sentido a partir da abstração e da geração de conceitos.  

Com base nos autores acima, Walter Ong e Lévi-Strauss, retorno  à questão do uso das 

imagens nos vídeo-ensaios para atrelar a essa discussão um questionamento que comecei a me 

fazer, e que pretendo apresentar mais do que responder neste momento: de fato, elas (as 

imagens) conseguiriam se desprender da função de ilustração do texto narrado. Pensando a 

edição clássica de filmes onde a ordenação das imagens compreende a intencionalidade do 

editor a se propor transmitir uma ideia a partir do arranjo desenvolvido, comecei a refletir se 

as imagens apresentadas nos vídeos-ensaio também não construiriam o desenvolvimento de 

uma narrativa intencionada pelo produtor desses vídeos. O que posso afirmar a respeito a 

partir da minha observação é que, como descrevi, as imagens utilizadas nos vídeos-ensaios se 

apresentam por meio de fragmentos desconexos (tanto de um mesmo filme como de filmes 

com narrativas distintas), não respeitando uma linearidade que é a base da narrativa visual 

utilizada no Cinema clássico. Desse modo, somos levados a acreditar não haver a 

possibilidade de se construir uma narrativa puramente visual nesse tipo de vídeo, já que as 

imagens apresentadas só costumam fazer sentido quando apoiadas na narração do texto que 

conduz os vídeos.  

Assim sendo, gostaria de pensar agora a questão sobre a perspectiva do conceito da 

bricolagem apresentado por Lévi-Strauss. O conceito de bricolagem é semioticamente muito 

mais complexo do que se imagina e ele é muito mais contemporâneo também, exatamente 

porque não é linear, ao propor o constante rearranjo dos signos para representar determinada 

situação concreta. Talvez seja possível podermos aproximar essa não-linearidade da 

construção mítica com a não-linearidade da estrutura dos vídeo-ensaios, compreendendo 

assim que, de certa forma, o produtor desses vídeos não deixa de ser um bricoleur. Sendo 

assim, devemos reconsiderar a proposição de que a não-linearidade desqualificaria a 

construção de um sentido per si.  

Quando descrevi esse aspecto dos vídeos no primeiro capítulo, fiz uso do termo 

“ilustração”, por perceber que as imagens, a partir da convergência dos recursos utilizados nos 

vídeos, desenvolviam a função de representar visualmente o que está sendo expresso 

oralmente, mas que se baseia num texto roteirizado, quebrando a linearidade. Mas agora 

considerando o caráter complexo da semiótica da bricolagem, percebemos que o termo 

“ilustração” simplifica muito a discussão, pois não considera a polissemia das imagens 

apresentadas, muito menos a complexidade que sua reprodução pode ter quando percebidas 

pelos telespectadores. Pode-se, por exemplo, considerar = que mesmo com essa quebra da 
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linearidade algumas disposições de cenas desenvolvam algum sentido entre si, mas preferi 

não me prender a este fato, uma vez que é algo que se apresenta muito pontualmente, não se 

apresentando durante todo um vídeo, e muito menos é algo que se apresente em todos os 

vídeos-ensaio. A questão é que a ideia de ilustração pode não caber muito bem nessa 

descrição, pois acredito ser muito simplista o argumento de que essas imagens não 

desenvolvem uma narrativa própria apenas por não serem lineares, isso reduz demais o 

potencial semiótico das representações que essas imagens podem desenvolver quando 

arranjadas e consumidas de forma não-linear. Com isso, deixo em aberto essa questão, afinal, 

a arte encontra múltiplas maneiras de se contar uma história e de desenvolver um sentido a 

qualquer coisa, partindo para questões muito mais subjetivas (como o campo dos sentidos e 

da percepção individual) do que eu teria capacidade de discutir nesse trabalho. 

Fechado o parêntese sobre a questão da não-linearidade das imagens, concluo a 

apresentação desses argumentos sobre os diferentes tipos de pensamento amarrando as 

perspectivas apresentadas pelos dois autores. Fazendo eco ao que Walter Ong diz sobre as 

diferenças entre a cultura oral e a cultura escrita, ambos estão mostrando como o pensamento 

oral-mitológico se estrutura a partir da concretude do cotidiano e o pensamento gráfico-

científico consegue dar um passo rumo a abstração dessa concretude para pensar e 

ressignificar o mundo. Pensando sobre as conclusões elaboradas por Lévi-Strauss quanto às 

diferenças entre o pensamento mítico e o pensamento científico podemos, com Ong, 

questionar a influência que os meios, por onde cada tipo de “pensamento” é transmitido, têm 

sobre a transformação estrutural do mesmo. Retornamos aqui ao que afirmei no primeiro 

parágrafo desse capítulo: afinal, se o pensamento mítico se apresenta através da oralidade, por 

sua vez, o pensamento científico é erguido sobre a tradição filosófica literária. Cabe 

complementar que a perspectiva que Ong apresenta sobre o potencial transformador a partir 

das tecnologias não se encerra na tipografia, podendo estendermos essa reflexão aos 

computadores e novas mídias que, na nossa cultura moderna da oralidade secundária, ocupam 

centralidade na maneira com que as pessoas têm se relacionado.  

 

3.3 A PÓS-HISTÓRIA 

 

Os argumentos e conclusões apresentados tanto por Lévi-Strauss quanto por Walter 

Ong servem para sustentar também a hipótese levantada pelo teórico da comunicação e 

filósofo Vilém Flusser que, assim como Ong, se propôs a analisar as transformações 

midiáticas e seus impactos culturais e cognitivos no decorrer da “história” da humanidade. 
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Flusser no entanto se concentra na discussão sobre os ciclos de iconofilia e iconoclastia que se 

repetem e sustenta a teoria de que estamos vivendo um novo período onde as imagens têm 

ocupado centralidade como forma de mediar o mundo e os conceitos. Esse retorno iconófilo 

mais recente seria, para ele, reflexo de um afastamento cada vez maior em relação a cultura da 

escrita, e isso adviria do fato de a escrita ter cada vez mais se tornado abstrata, a ponto de 

negar a sensibilidade concreta do mundo a partir do desenvolvimento dos códigos da ciência 

moderna.  

Esse ciclo de afinidade e negação das imagens se repete desde o início da humanidade. 

Desde as pinturas rupestres, passando pelo surgimento da escrita nas sociedades da 

antiguidade. Da arte sacra e as iluminuras dos textos sacros na idade média e o período 

iconoclástico bizantino. Do retorno às artes visuais do renascimento no século XVI e 

desenvolvimento do caráter científico cartesiano que negou o mundo sensível. Esses ciclos de 

aproximação e afastamento das imagens são facilmente identificados na história da 

humanidade. No entanto, Flusser vai identificar três períodos que marcaram essa “história”, 

tomando como marcos de ruptura as transformações cognitivas importantes da consciência 

humana.  

 Para Flusser existiu a Pré-História, período onde o pensamento se baseava na 

nossa capacidade de Imaginar23 o mundo através de uma lógica bidimensional onde a 

mensagem era transmitida através de superfícies (imagens). Onde havia um “mundo 

imaginário”, regido por uma “forma mágica da existência” que percebia os acontecimentos 

como um amontoado de cenas, numa temporalidade circular. E então inauguramos a história 

quando a partir da Imaginação que permitia se conceber cenas dos acontecimentos, 

desenvolvemos a capacidade de narrar essas cenas do mundo imaginário de forma linear e 

processual. Ou seja, para Flusser a escrita é fruto da Imaginação, ela é uma forma de tradução 

unidimensional das imagens (bidimensionais) com que pensávamos o mundo, e a história é 

mais do que a classificação de um período da humanidade, ela inaugura o desenvolvimento de 

uma “consciência histórica” que representa uma mudança na forma em que percebemos e 

pensamos o mundo. Mas a grande questão é que, como ele percebeu, outra mudança em 

relação aos meios vem acontecendo. A partir da disseminação do pensamento linear com a 

invenção da imprensa por Gutemberg – que tornou a mídia escrita acessível às classes 

populares – o pensamento linear se tornou a forma “oficial” de pensamento ocidental. Mas 

 
23 Em suas palavras: “Imaginação significa, de maneira exata, a capacidade de resumir o mundo das 

circunstâncias em cenas, e vice-versa, de decodificar as cenas como substituição das circunstâncias.” 

(FLUSSER. 2017. p.127) 
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assim como a invenção da imprensa foi responsável por uma “revolução social” ou uma 

“revolução em nível da consciência”, como nomeou Flusser em 1991 durante uma entrevista e 

como já foi sustentado por Ong, para ele outra invenção muito mais recente tem uma 

semelhante potência revolucionária: a fotografia, ou a “imagem-técnica”.  

A imagem-técnica surge como um híbrido entre superfície e linha, ela é uma imagem 

diferente daquelas produzidas na pré-história, pois são produzidas a partir dos textos. Quando 

Flusser afirma que essas imagens-técnicas são produzidas a partir dos textos o que ele está 

dizendo é que essas imagens não são produzidas diretamente por humanos, mas dependem da 

mediação de um artefato, que foi produzido pelos homens. Este artefato, a câmera fotográfica, 

por sua vez, é produto da Ciência também ela própria feita por humanos, e, além disso, uma 

consequência da história, ou seja, do pensamento linear causal, que depende de um projeto, 

parte de uma estrutura que depende da produção textual. Essa imagem produzida pelo 

aparelho só existe através do texto histórico. 

Com o surgimento e expansão das imagens-técnicas, somado a um fato social muito 

interessante observado por Flusser, o monopólio do texto vem aos poucos desmoronando. 

Esse fato diz respeito a capacidade do texto de ter se tornado inimaginável (não-Imaginável). 

Como expliquei acima, para Flusser os textos são consequências do mundo imaginável, são a 

geração de conceitos a partir de imagens ou cenas. Isso se deu num processo social entre 

determinada elite que num primeiro momento deteve as “chaves” do código textual enquanto 

o resto da sociedade ainda vivia/pensava numa realidade “mítica”, situação que foi 

transformada com a invenção da imprensa e a popularização do texto pelo uso do alfabeto 

fonético código alfabético, antes secreto, .A partir daí outros códigos foram sendo 

desenvolvidos através da Ciência, códigos que novamente ficavam no poder de uma elite 

intelectual, códigos matemáticos (principalmente a aritmética). O que ocorreu foi que a 

Ciência, se propondo sempre a um papel de objetividade e clareza, construiu uma nova leitura 

sobre o mundo, a partir de seus novos códigos.  Eis o problema ao qual Flusser nos chama a 

atenção: 

 

Para a elite, o problema é que quanto mais objetiva e clara se torna a ficção 

linear, mais pobre ela fica, uma vez que ameaça perder o contato com a realidade 

que pretende representar (o significado como um todo). As mensagens de ficção 

linear não conseguem mais ser satisfatoriamente adequadas à experiência imediata 

que ainda temos do mundo.  
 (FLUSSER. Vilém. In. “O Mundo Codificado: Por uma 

Filosofia do Design e da Comunicação”. p.112”)  
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Tais explicações inimagináveis que espelham a estrutura do pensamento 

esclarecido são existencialmente destituídas de significado, e em tal situação os 

textos começam a constituir uma espécie de parede de biblioteca paranoica que 

aliena triplamente o homem de seu mundo. É diante da loucura ameaçadora do 

racionalismo formal, de uma existência sem significado entre explicações opacas e 

especulativas, que se deve mirar o surgimento da nova cultura de imagens.  
 (FLUSSER. Vilém. In. “O Mundo Codificado: Por uma 

Filosofia do Design e da Comunicação”. p.145”)  

 

Eis a “Pós-História e temos então um agenciamento bastante interessante, pois ao 

mesmo tempo em que os textos começam a perder sentido, se tornando inimagináveis, a 

própria ciência (texto) desenvolveu o aparelho capaz de produzir a tecno-imagem, a nova 

forma de imagem que vem tomando o lugar da linha como representação do mundo num 

retorno à superfície. Para Flusser, assim como a escrita inaugura a história, a fotografia (a 

imagem-técnica) inaugura a pós-história. 

Atrelando a discussão da pós-história com o que foi desenvolvido anteriormente a 

partir dos outros autores, podemos perceber os vídeos-ensaio como resultado da convergência 

dessas tecnologias – a saber, a oralidade, a escrita, e a imagem-técnica – e, consequentemente, 

das estruturas de pensamento atrelado a cada uma delas. Com o conceito de pós-história 

vemos como o texto e a imagem se juntam, sendo desenvolvida a capacidade de pensarmos 

conceitos em imagens, ou seja, fundindo a representação inaugurada pela escrita na 

representação imagética. Essa é, em síntese, a proposta dos vídeos-ensaio, que através do uso 

da oralidade, da bricolagem das imagens e dos textos científicos promovem a transmissão de 

conceitos e de pensamento crítico. 

 

3.4 O MERCADO DIGITAL E A CULTURA DE CONVERGÊNCIA  

 

E é nesse contexto “pós-histórico”, onde as imagens têm novamente ganhado 

centralidade e onde os processos de escrita e leitura migraram de dispositivo para sua 

reprodutibilidade (das páginas para as telas), que as novas tecnologias de comunicação vêm se 

desenvolvendo. Na verdade, cabe refletirmos até que ponto não foram essas novas formas de 

comunicação e de produção de imagem, principalmente a comunicação em rede, que 

causaram essas transformações. E por isso é importante entendermos um pouco como tem se 

apresentado esse novo campo, ao qual o sociólogo Pierre Lévy nomeou de “cibercultura”. 

Porém devemos ter em mente que a elaboração deste conceito por Lévy se deu na década de 

1990, e que muito do que é descrito por ele não representa o contexto atual da cibercultura 
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devido a evolução da Web e das plataformas digitais, assim como o desenvolvimento das 

interações virtuais que ocorreram nos últimos 30 anos. 

O ciberespaço é descrito por Pierre Lévy como “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. A partir da 

conexão entre computadores através da Internet construiu-se um dispositivo comunicacional 

que conecta “todos-todos”, onde a mensagens são enviadas e recebidas entre uma grande 

quantidade de pessoas. Diferindo por exemplo de dispositivos como a televisão, livros e 

cinema (um-todos) ou do telefone (um-um) (LÉVY, 1997). Se a definição que o autor dá para 

o termo “mídia” seria como “suporte de informação e de comunicação” (LÉVY, 1997), 

podemos concluir que uma hiper-mídia (web) seja um espaço que apresenta um enorme 

potencial para a comunicação contemporânea. Um espaço que, além disso, possibilita e 

promove a produção de enormes “fluxos de informação”.  

Esse fluxo de informações representa um estado de modificação constante, que é 

ordenado, filtrado e apresentado através de um programa de busca e de navegação (o 

navegador) (LÉVY,1997). Fazendo uso da metáfora utilizada pelo artista britânico, Roy 

Ascott, Lévy menciona um “segundo dilúvio”. Diferente do grande dilúvio mitológico, onde a 

água tomou conta do planeta, o segundo dilúvio promove uma inundação de informações. No 

entanto, Pierre pontua que desse dilúvio não se deve esperar nenhuma vazão. A enchente 

acontece e é irreversível, e essa situação exige um esforço de nossa parte para que nos 

adaptemos a essa “maré de informações”.  

Há, no entanto, algo que eu gostaria de enfatizar quanto ao que podemos notar ao 

analisar o ciberespaço e a conjuntura social hoje. É uma característica que fugiu às análises de 

Lévy por um fator cronológico e contextual, já que seu campo de análise se baseou 

praticamente na Web 1.0 (estática). Muito embora ele não tivesse como ter noção de como 

isso se apresentaria anos após ter mencionado, o fato é que em determinado momento de seu 

livro “Cibercultura” (1997) ele acaba apresentando uma boa definição para o que pretendo 

chamar a atenção: 

“As telecomunicações geram esse novo dilúvio por conta da natureza 

exponencial, explosiva e caótica de seu crescimento. [...] É o transbordamento 

caótico das informações, a inundação de dados, as águas tumultuosas e os turbilhões 

da comunicação, a cacofonia e o psitacismo ensurdecedor das mídias, a guerra de 

imagens [grifo meu], as propagandas e as contrapropagandas, a confusão dos 

espíritos.”  (LÉVY P. in: Cibercultura, p.13) 
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Estou querendo chamar a atenção para o fato de que essa inundação de informações 

veio acompanhada, principalmente a partir da popularização da Web 2.0 (dinâmica), de uma 

inundação imagética. A rede, que num primeiro momento se apresentava em forma 

majoritariamente textual, hoje apresenta um constante show de imagens, vídeos e 

dinamicidade em tela. É válido ressaltar que os primeiros PC´s não tinham softwares para 

leitura de imagens. A entrada da imagem no PC foi mais tardia e dependeu de avanços no 

sistema operacional e nas placas. Inicialmente todas as imagens eram analógicas e 

escaneadas, portanto convertidas. É com a chegada da placa de vídeo que passamos a ter 

imagens realmente digitais e não digitalizadas e esse fato foi determinante para a integração 

das imagens no meio virtual. 

Navegando no que é considerado a maior rede social contemporânea, o Facebook, nos 

deparamos com uma sequência ininterrupta de imagens, vídeos, propagandas (com imagens) e 

notícias – cuja apresentação constitui uma  fotografia chamativa e um pequeno texto sintético, 

que por vezes é a única fonte textual que as pessoas usam para se informar sobre o que está 

sendo noticiado, já que muitos não abrem os textos completos e forjam sua compreensão 

baseadas nesse pequeno resumo. Precisamos considerar também a dinamicidade das páginas e 

dos links. Acredito poder dizer que o movimento de zapping dos canais de TV foi substituído 

pelo rolling, o deslizar, das páginas do Facebook. Os links te transportam de uma guerra de 

imagens à outra em apenas um click. 

Há, no entanto, uma questão mercadológica, bastante discutida pelo sociólogo 

espanhol Manuel Castells, que envolve o surgimento dessas novas tecnologias e que devemos 

considerar. Castells aponta o surgimento de uma nova economia que surge nos últimos anos 

do século XX, que se qualifica como “informacional, global e em rede”.  Castells afirma que 

essa nova economia se desenvolveu porque a “revolução tecnológica” forneceu a base 

material indispensável para o seu surgimento. Ele compreende que a década de 70 foi um 

momento crucial para a aurora dessa revolução, assim como um momento decisivo para a 

evolução do capitalismo. Isso devido ao fato de que as empresas precisaram investir em novas 

estratégias para superar o declínio da lucratividade a que todo mercado estava submetido, 

sendo a inovação tecnológica uma dessas estratégias visando aumentar a produtividade - fator 

crucial para o desenvolvimento econômico. 

 

O que é característico é a consequente realização do potencial de 

produtividade contido na economia industrial maduro em razão da mudança para um 

paradigma tecnológico baseado em tecnologias de informação. (CASTELLS, 

2005: 141). 
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Essa aderência à inovação tecnológica mudou completamente a dinâmica da economia 

mundial, tornando-a global ao acirrar a competitividade entre os agentes econômicos até então 

existentes e somando a parcela dos novos agentes econômicos que estavam surgindo. Dessa 

forma Castells compreende não haver uma oposição entre essa “economia informacional” e a 

“economia industrial”, já que a primeira abrange a segunda ao incorporar os novos 

conhecimentos e meios de se gerar e obter informações, advindos dessa inovação, aos 

processos de produção material e sua distribuição. Ele afirma que a economia mundial 

conseguiu se desenvolver como economia global ao passo que as novas tecnologias de 

comunicação e informação desenvolveram uma nova infraestrutura que lhe serviu de casa e  

como um exemplo contrário a esse cenário ele cita o colapso da União soviética, que se 

apresentava como hiper-industrializada mas que se propôs ao isolamento da comunidade 

econômica mundial e não se adequou a esse novo paradigma informacional. Nas próprias 

palavras de Castells: 

 

[...] em outras palavras: à economia industrial, restava tornar-se 

informacional e global ou, então sucumbir. (CASTELLS, 2005: 141). 

 

Em síntese, vemos o papel que esse novo cenário tecnológico teve para o 

desenvolvimento do mercado, e em contrapartida compreendemos a importância que o 

mercado agora globalizado exerceu para o assentamento dessas novas ferramentas. Dessa 

forma não podemos falar sobre as novas mídias e sobre a rede sem considerar a influência do 

Capital para o seu desenvolvimento. Essa discussão serve para contextualizar e reafirmar toda 

aquela outra discussão feita no capítulo anterior sobre os impactos do mercado no 

desenvolvimento do padrão comercial do YouTube. Afinal, se o mercado está ligado ao 

funcionamento e manutenção de plataformas virtuais, a lógica mercadológica que visa a 

produção de lucro está entranhada nas políticas e na estrutura que promove o YouTube como 

um campo comunicacional e propagandístico.  

No YouTube mais visualizações significa mais espaço e maior alcance para 

propagandas e consequentemente mais investimento por parte de grandes empresas. Além 

disso, a produção de conteúdo, que no início se deu de forma amadora, tem cada vez mais se 

profissionalizado o que gerou a interferência de grandes empresas de comunicação, e de 

setores variados do Mercado, na produção dos conteúdos disponibilizados. E, talvez mais 

importante, a forma como a plataforma propõe o consumo dos vídeos, de forma “livre” e 
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independente por parte do consumidor, acabou pondo em xeque a forma de distribuição e 

consumo de conteúdos audiovisuais que era tradicionalmente oferecido pela mídia televisiva. 

Esse é um tema que, por sua vez, também vai ser bastante destrinchado pelo professor de 

ciências humanas Henry Jenkins, ao apresentar seu conceito de “convergência” entre as 

mídias. 

O que Jenkins vai chamar de convergência, tomando por base o termo cunhado pelo 

cientista político Ithiel de Sola Pool, se apresenta através de uma coexistência entre as velhas 

e as novas mídias, gerando um fluxo de conteúdos e informações que perpassam múltiplas 

plataformas numa complexa interação. Ele compreende que a convergência seja um processo 

tanto mercadológico quanto sociocultural, já que ela afeta tanto os produtores de conteúdo 

quanto os consumidores, mudando drasticamente suas dinâmicas de produção, consumo e de 

mercado. Abandonamos a “cultura do espectador”, onde a difusão de conteúdo estava 

centrada nas grandes empresas midiáticas, e adentramos em uma “cultura participativa”, onde 

agora reivindicamos esse controle midiático e detivemos certo controle sobre a produção e 

principalmente sobre o consumo desses conteúdos midiatizados. Esse poder de escolha e de 

controle (mesmo que limitado) dos consumidores exigiu que o mercado da indústria cultural 

se adequasse e se reformulasse para poder atender as demandas que eram impostas pelos 

consumidores. Isso alterou completamente a maneira com que os receptores percebem e 

reagem a esse tipo de produção ao mesmo tempo que reforça a necessidade de os emissores 

refletirem a sua relação com seu público, numa relação que agora passou a possuir dois pesos 

e duas medidas (a dos emissores e a dos receptores). 

 

A convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na 

forma de consumir os meios de comunicação (JENKINS. “Cultura da 

Convergência”. p. 44). 

 

 

Pensando a cultura da convergência e as mudanças nas formas de se produzir e 

consumir mídias, Jenkins aponta as plataformas de compartilhamento como o YouTube como 

espaços exemplo da convergência e de desenvolvimento da “Inteligência Coletiva” 

(Lévy,1997). O Youtube, como maior plataforma de compartilhamento de vídeos, é um 

grande exemplo desse fenômeno pois comporta a convergência de variadas mídias 

tradicionais em um só espaço. Retornando ao Castells, em sua obra “A Sociedade em Rede” 

ele vai propor uma reflexão relacionada ao fato dele enxergar a Internet como a coluna 

vertebral desse novo modelo de comunicação, lugar que abre possibilidades para novas 
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formas de sociabilidade. Ao passo que interesses em comum agrupam usuários em 

determinadas comunidades digitais, que podem ou não serem geradas espontaneamente, mas 

que, decerto, exclui qualquer crítica, ou temor, a um possível empobrecimento da vida social. 

Ele afirma exatamente o contrário, compreendendo que esses nichos se tornaram campos de 

pesquisa por excelência. Pensando nessa perspectiva, reafirmamos o YouTube enquanto um 

campo extremamente fértil para análise dessas novas interações, assim como para 

identificação dos mecanismos por trás da relação mercado-sociedade-consumidor que rege a 

convergência dessa cultura da participação 

Gostaria, para encerrar, novamente voltar a pensar o das imagens nesse espaço, 

particularmente nos vídeos-ensaio, é muito interessante observar como elas se apresentam 

reproduzindo até certo ponto a lógica do enorme fluxo de informações que encontramos na 

Web atualmente. Como se, de certa forma, os vídeos-ensaio acompanhassem uma 

temporalidade que foi desenvolvida nesse novo contexto ao reproduzir um fluxo de 

informações exibidas em tela que corresponde ao fluxo daquilo que foi citado por Pierre Lévy 

como uma “Guerra de Imagens”. Aqui, me refiro ao estilo de edição que, na página 27 do 

capítulo 1, defini como sendo multi-informacional. 

Esta característica multi-informacional, que talvez possa ser mais bem compreendida 

como multissensorial, torna a experiência de descrever esse tipo de vídeo bastante 

interessante. Justamente pelo fato de haver múltiplos estímulos agindo ao mesmo tempo num 

só vídeo. Estímulos que se forem analisados separadamente podem passar uma ideia de 

desconexão ou confusão: a voz não tem uma referência necessariamente visual (uma pessoa 

em frente a câmera falando); as imagens não seguem um fluxo narrativo, mas se apresentam 

como um emaranhado de recortes de cenas; a trilha segue ao fundo dando um tom de unidade 

a obra, já que ela permanece do começo ao fim; enquanto isso, algumas palavras pipocam na 

tela chamando atenção para o que está sendo dito. Isso tudo torna bastante complicado 

explicar, através de uma descrição narrativa linear onde só posso abordar um estímulo por 

vez, essa característica que segue uma lógica hiper-informativa.  

De certo modo, a confluência desse fluxo informacional em uma só obra, ao se pensar 

a estrutura do vídeo-ensaio como uma unidade que sintetiza essa multiplicidade em uma 

exibição de poucos minutos, também faz correspondência com a lógica de convergência 

desenvolvida por Jenkins. Podemos observar que há uma convergência de recursos visuais e 

midiáticos – além das imagens, o som e o próprio texto – que se complementam na 

construção dos vídeos-ensaio, tendo cada um desses recursos uma narrativa específica que na 

medida em que convergem, se complementam e se desdobram em outra, numa narrativa 
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maior e final. Como expliquei, cada um desses recursos reproduz por si uma camada de 

significados – a imagem ilustrando o texto, a trilha sonora trazendo unidade e em certos 

pontos colaborando para evocar sentidos (sensoriais) que abraçam o tema proposto, a narração 

com suas explicações e pontos de vista, as palavras escritas marcadamente dando ênfase a 

uma ideia etc. – que separados ou reproduzidos revelia podem se apresentar caóticos ao 

telespectador, mas que ao serem trabalhados no processo de montagem se sobrepõem e 

desenvolvem sentido. Através da convergência dessas camadas de significados, atrelados a 

cada recurso utilizado, se constrói a significação pretendida pelo produtor, potencializando o 

modo como a informação é reproduzida e consequentemente será recebida pelo telespectador. 

Mostro, dessa forma, o papel que a dinâmica que se estabeleceu entre o mercado 

global e o desenvolvimento das novas tecnologias da informação tiveram na conformação do 

YouTube enquanto a maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Assim 

como essa dinâmica, atrelada às mudanças na forma de produção e reprodução de conteúdo 

midiático, influenciaram nos formatos dos vídeos que encontramos na plataforma. Somado a 

isso, temos o vídeo-ensaio que, por sua vez, se apresenta como um dos pontos de 

convergência entre a oralidade, a escrita e a imagem-técnica, produzindo um espaço potente 

para, através do audiovisual, se pensar conceitos e teorias. Fato que transforma esse novo 

formato em uma potente ferramenta para a horizontalização do conhecimento que é produzido 

e reproduzido nas instituições científicas, democratizando o acesso a esse tipo de discussão 

para uma maior parcela da sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O alcance que o YouTube ganhou na última década transformou a forma como 

consumimos conteúdos audiovisuais (independentes, ou não), trazendo o vídeo para as nossas 

interações cotidianas. Através da “cultura da convergência” de Jenkins, a plataforma se tornou 

um espaço de confluência das antigas mídias, que partindo de uma lógica co-criativa, 

participativa e (inicialmente) independente do mercado, estruturaram o site. É importante 

observarmos como esse caráter de “co-criação” do consumidor é capaz de gerar e reproduz 

valores culturais que, dessa forma, passam a ser construídos coletivamente. É algo que 

podemos relacionar ao conceito de “inteligência coletiva” de Pierre Lèvy, que envolve a 

“disponibilização da memória, da imaginação e da experiência” em rede, de forma que isso 

promova a troca de conhecimentos e gere novas formas de organização de modo sinérgico, 

otimizado, em tempo real e de forma democrática (LÉVY, 1997). Podemos dizer que, por sua 

vez, a inteligência coletiva é o resultado de uma “cultura participativa” (JENKINS, 2009), 

onde “os fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e 

circulação do novo conteúdo” (apud BERGRESS e GREEN, 2009, p.28). Esse elemento co-

criativo, “democrático” e colaborativo é o que segundo Bergress e Green constitui um 

elemento central da estrutura do YouTube, sendo mesmo descrito por eles como “um site de 

cultura participativa” (2009.p.24).” 

Contudo, não podemos ignorar a forte influência que o mercado, agora globalizado, 

como descreve Castells, incide sobre o desenvolvimento dessa cultura participativa. Como 

descrevi, o mercado global, ao ajudar no desenvolvimento das novas tecnologias, se apropria 

da rede (de forma cada vez mais complexa), influenciando e conformando novos padrões do 

que pode, ou não, ser rentável. A partir do momento que o YouTube deixou de ser 

simplesmente um espaço de compartilhamento de vídeos para se tornar uma plataforma 

mercadológica, esse caráter participativo se tornou passível de maiores relativizações. 

Esse é um dos papéis de tomar o vídeo-ensaio como objeto analítico, justamente por 

ser um formato que, como descrevi, não se encaixa no padrão mercadológico que, de certa 

forma, é imposto pelo YouTube. Os produtores desse tipo de conteúdo, pelo menos nos casos 

que observei, partem de um objetivo maior que ultrapassa a lógica mercadológica que se 

desenvolveu na plataforma. Um, se dispondo a promover o pensamento crítico e reflexivo 

sobre a arte atrelado a pensadores e teorias acadêmicas (Quadro em Branco), enquanto o outro 

parte de um projeto extensivo que visa horizontalizar o acesso ao conhecimento científico 



67 
 

como forma de combater a desinformação e de superar os limites institucionais. São exemplos 

de canais, que como alguns outros, fazem um conteúdo que independe da lógica capitalista 

que tem estruturado o site. Dessa forma podemos refletir sobre até que ponto a cultura 

participativa ainda está ligada ao desenvolvimento de uma inteligência coletiva que acolhe a 

diversidade. Pode-se produzir um tipo de conteúdo diversificado, a plataforma ainda é um 

espaço que acolhe a heterogeneidade de conteúdo, mas é o mercado que dita o que acaba 

recebendo destaque e o que efetivamente acaba sendo consumido em larga escala. É claro que 

o caráter participativo ainda rege a dinâmica do YouTube, mas até que ponto efetivamente 

uma troca de diversidades e conhecimentos, já que com a imposição desse padrão que visa o 

lucro os conteúdos acabam se homogeneizando? 

Por outro lado, é interessante observar que o formato do vídeo-ensaio produzido por 

esses canais se apropria do mercado para atrair o público para suas discussões. Ao abordarem 

temas que são produzidos pela indústria cultural (filmes, músicas, videogames etc.) eles estão 

se apropriando de uma produção mercadológica para se aproximar de um contexto popular 

que se torna o palco para suas reflexões. Como já mencionado, esse foi um dos principais 

fatores que me chamaram a atenção nesse formato: o uso de temas e de uma linguagem 

popular que gera maior identificação do público, atraindo-os para as discussões produzidas 

pelos criadores, de forma que eles atinjam seus respectivos objetivos. 

Além disso, há o fato de que a própria dinâmica dos vídeos reproduz uma dinâmica 

que foi inaugurada pelo formato produzido pela indústria cultural. É uma dinâmica que 

dialoga com a questão da economia da atenção e da guerra de imagens. Que a reproduz para 

levar um tipo de conteúdo diferenciado, seja de forma consciente ou não. Como argumentei, 

houve uma mudança nas formas de se produzir e consumir mídias, fato que produziu um 

efeito sobre a nossa atenção. O que pode, ou não, estar ligado ao desenvolvimento de um 

contexto onde vemos a perda do hábito da leitura por parte da população. O vídeo-ensaio 

surge como um híbrido nesse cenário, característica que potencializa a reaproximação dos 

textos nesse contexto de hiper-atenção. É importante, contudo, esclarecer que não estou 

sugerindo, dessa forma, uma substituição do texto pela linguagem audiovisual. Esse formato, 

de maneira nenhuma, substitui o processo de leitura, mesmo que quisesse, pois o processo de 

aquisição do conhecimento através da leitura é um processo único e extremamente importante 

para o desenvolvimento do intelecto crítico e reflexivo. Mas o vídeo-ensaio pode, contudo, ser 

responsável por aproximar o público de temas que, muitas das vezes, ficam distantes por 

causa das barreiras institucionais (o que se chama “bolha academicista”). Muitas das vezes as 

pessoas se afastam desses temas por acharem muito complexos e distantes, e o trabalho que 
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esses canais promovem é a reaproximação desses temas de maneira mais palatável e 

contextualizada, familiarizando o público com as discussões. Dessa forma, esses vídeos 

carregam um potencial para instigar esse público, agora mais familiarizados, à leitura de 

muitos dos textos e autores que são abordados. 

Em suma, a contemporaneidade, seja defina como “pós-histórica” ou como uma 

“sociedade do cansaço”, é marcada por enormes mudanças acarretadas pelo desenvolvimento 

tecnológico. Todo desenvolvimento de uma nova técnica ou tecnologia é responsável por 

promover transformações, com impactos de relativas potencialidades, na estrutura social e nas 

formas de interação tanto do Homem com a alteridade, como com o mundo do qual ele faz 

parte. 

Como demonstrado ao longo desse trabalho, as formas de representação do 

pensamento humano mudaram ao longo da história, se utilizando de técnicas culturalmente 

desenvolvidas para serem reproduzidas socialmente. Da oralidade à escrita, da tipografia à 

imagem-técnica e à comunicação em Rede. É importante considerarmos, todavia, os impactos 

e as transformações que esses meios infligiram às próprias estruturas do Pensamento, pois em 

cada uma dessas mídias (formas de mediação entre o mundo e as representações 

culturalmente comunicadas) promoveu-se uma alteração na forma como percebemos, ou 

pensamos, o mundo. A Internet, o YouTube e o vídeo-ensaio são reflexos dessas 

transformações, ao mesmo tempo que são agentes de outras. 

Este trabalho se propôs a apontar algumas questões que o vídeo-ensaio pode destacar 

dentro desse contexto mutável, mas todas essas questões se ligam a muitas outras. Acredito 

que esse seja um campo extremamente fértil para pensarmos os limites das instituições 

acadêmicas e da estrutura estabelecida pela cultura letrada, assim como um ponto de reflexão 

sobre os problemas que o hábito da leitura tem enfrentado atualmente, englobando a questão 

do estabelecimento da hiper-atenção sobre a atenção contemplativa. Assim, torna-se 

importante refletir o potencial que a linguagem audiovisual, atrelada à comunicação em rede, 

pode ter para o desenvolvimento e propagação de diferentes formas de conhecimento. Por 

fim, cabe um último questionamento. Até que ponto devemos ou não, nos preocuparmos ou 

incentivarmos uma adaptação a essa nova linguagem? 
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