
TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 Lembrar-me do percurso trilhado desde o encontro com o objeto ou o seu encontro 

comigo até o momento de apresentação da dissertação no dia de hoje soa como uma canção 

que tem sido composta ao longo de todo esse período. 

 Posso recordar-me de um recém graduado que adentra as várias portas que uma 

grande universidade pode oferecer àqueles que se empenham e se dedicam a investigar os 

processos sociais e as práticas comunicativas, ou seria mesmo as pragmáticas da imagem? 

Buscando o amadurecimento intelectual e o exercício da capacidade reflexiva despertada 

durante a graduação e a especialização, decidi aventurar-me pelo mestrado na Universidade 

Federal de Minas Gerais.  

 Meu interesse pelas imagens, decorrente da pesquisa que realizei na graduação a 

respeito de cartões-postais publicitários, bem como a investigação a respeito de anúncios 

publicitários sobre alimentos que realizei na especialização, ressoava em minha mente em 

todo o tempo. O prazer em estudar e estar em sala de aula, aprendendo com professores e 

colegas, tornou-se um anseio contínuo que  eu almejava novamente desfrutar. 

 A esse respeito, é curioso recordar-me de uma aula de Teorias da Imagem na PUC 

Minas em que peguntei para o professor onde eu poderia cursar um mestrado na área. Ele me 

disse que uma opção possível seria na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, 

olhando para os membros que compõem a banca, percebo que um dos professores é 

justamente este conselheiro e a professora convidada integra o corpo docente da UFRJ. Nesse 

sentido, agradeço imensamente ao professor André Brasil pela pronta disposição e interesse 

em participar desta banca, a quem admiro muito desde as aulas da graduação, bem como as 

recentes pesquisas que tem realizado. Sou bastante grato também à professora Fernanda 

Bruno pela aceitação do convite em estar aqui hoje e pela disponibilidade, mesmo em meio às 

suas férias, em ler meu trabalho e prontificar-se em viajar para Belo Horizonte e acordar cedo 

para compor esta banca. Poderia dizer que seus textos eram minhas leituras de graduação e 

poderiam ter sido, quem sabe, minhas leituras de infância. 

 Agradeço publicamente, ainda, ao meu orientador, professor Carlos Mendonça, por ter 

me aceitado e, mais do que isso, por ter me acolhido durante meu ingresso no mestrado. Sou 



grato pelas ricas contribuições e pelos desafios que me permitiu trilhar, sempre ao meu lado e 

pronto em me atender quando precisei. 

 Agradeço a todos os presentes, em especial à minha família por todo o suporte durante 

a jornada. 

 Como disse na abertura deste texto, acredito que eu fui encontrado pelo objeto e não o 

contrário. De fato, quando eu velejava pela página principal do site de vídeos YouTube em 

julho de 2010, caçando uma presa que eu pudesse oferecer ao processo seletivo do Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação Social, deparei-me, de imediato, com o vídeo Desabafo e 

coisas da madrugada de um tal de Felipe Neto. Ao clicar no vídeo publicado em 07 de julho 

de 2010, surpreendi-me com a fala de Neto, uma vez que ela demonstrava o interesse dele em 

falar com a câmera. Vejamos brevemente um trecho desse material audiovisual que se 

desnudava frente ao meu olhar. 

VÍDEO DESABAFO E COISAS DA MADRUGADA 

 Ao ler o livro O show do eu da pesquisadora Paula Sibilia, uma das referências 

bastante mencionada durante minha graduação, a quem sou grato ao professor Eduardo de 

Jesus, pude associar, ainda que em um processo de livre associação, o vídeo que assisti à 

discussão teórica proposta por Sibilia. Inicialmente não tinha me dado conta de que o livro era 

uma das referências indicadas para a seleção. 

 Ao lê-lo com gosto, quase que devorando-o a cada noite em que me preparava para 

enfrentar a entrevista para ingressar no mestrado, algumas questões foram tornando-se mais 

claras e apontavam um caminho menos indeciso pelo qual eu pudesse optar. 

 Após a entrevista, uma indagação feita pela professora Geane Alzamora, a quem 

também agradeço grandemente por participar de minha qualificação e pela leitura final desta 

pesquisa, permaneceu: qual é mesmo o ponto cego do seu trabalho? Desculpem-me pelo 

trocadilho mas, como o ponto é cego, eu não conseguia vê-lo naquele momento. Talvez era eu 

quem estava cego com minhas crenças cristalizadas e conceitos estanques que o Carlos fez 

abalar já na entrevista. 

 Posso dizer hoje que as escamas da cegueira caíram, não sei ainda muito bem se por 

completas, mas consigo afirmar que posso ver, com menos opacidade e com um menor 

embaçamento as problematizações acerca do sujeito, da subjetividade e dos modos de 



subjetivação. Confesso e realizo aqui um desabafo, para não perder de vista o vídeo que foi o 

ponto de partida para meu problema de pesquisa, que a questão da subjetividade foi o ponto 

que me motivou a realizar a investigação a qual me propus. 

 Obviamente que o processo de aprendizado e de pesquisa foram refinando minhas 

questões e objetivos primários e secundários, de modo que minha problematização procurou 

centrar-se na dimensão mercadológica e entretenida que a performance de Felipe Neto em 

seus dois canais no YouTube evidenciavam em função de uma certa responsabilidade que o 

performer estabelece com suas diversas audiências que se formam em seu entorno. Procurei 

atentar, ainda, para a configuração das audiências na dinâmica comunicacional investigada. 

 Para esclarecer essa problemática, comecemos por esse tal de Felipe Neto. Quem é ele 

mesmo? Felipe é, ou pelo menos aparenta ser, ou como ele se diz, um ator amador carioca, 

nascido em 1988 que durante a adolescência fez curso de teatro e atuou em alguns espetáculos 

teatrais. Ainda em sua juventude, ele criou, em 2007, o site de crítica e download de séries 

americanas IsFree.tv com o avatar CaptainSparrow, em remissão ao personagem do ator 

Johnny Depp no filme Piratas do Caribe. Não é atoa que em seu quarto, como podemos 

observar em diversos vídeos, estejam vários bonecos e quadros com a imagem do personagem.  

SLIDE CANAL NÃO FAZ SENTIDO! 

 Em 2010, em função de certa notoriedade alcançada pelo site de filmes e seriados, 

Felipe decidiu criar dois canais no YouTube. O primeiro canal, iniciado em abril de 2010, 

nomeia-se Não Faz Sentido!. A proposta do canal é apresentar como que um programa que 

versa sobre várias situações que permeiam a vida cotidiana de jovens e adolescentes, 

audiência primordial dos vídeos. Temas como adolescência, celebridades, filmes e vídeos, 

sexualidade, dentre outros são colocados na roda. As críticas ferrenhas aos modos de 

produção audivisual contemporâneos, bem como a si mesmo não escapam aos vídeos, 

assistidos por milhões de usuários em seus variados meios e locais de acesso, de modo que 

esse canal foi o primeiro canal brasileiro a ultrapassar a marca de um milhão de usuários 

inscritos. 

SLIDE VLOG DO FELIPE NETO 

 Em maio de 2010, um mês após a disponibilização do primeiro canal, o performer 

inicia o Vlog do Felipe Neto. Inicialmente, como bem pontua Felipe no vídeo Apresentando o 



meu segundo canal, a proposta seria realizar um making-off do Não Faz Sentido!, no entanto, 

como o próprio nome vlog procura designar, o que pudemos constatar foi um conjunto de 

relatos pessoais que configuram uma narrativa de si que busca reconhecimento em função do 

olhar do outro. Uma diário videográfico que se abria a cada acesso.  

 O vídeo nos possibilita perceber uma certa despretensão em exibir-se frente à câmera, 

instrumento técnico de mediação entre o performer e suas audiências. A fala de Neto procura 

ressaltar um certo amadorismo do segundo canal em contraste com a produção do primeiro 

canal, com vídeos que seguem uma certa estrutura de montagem e narração, com filtros, 

vinhetas, trilha sonora e fechamento conclamando as audiências a aderirem à performance ao 

curtirem os vídeos, inscreverem-se nos canais, seguirem Neto no Twitter, postarem seus 

comentários e replicarem o conteúdo na rede, como veremos adiante. 

 A exposição voluntária de si frente ao olhar alheio, como temos designado como 

performance, acentua um desejo do eu em se mostrar, em ser visto por aqueles que, ao mesmo 

tempo, desejam ver aquilo que os olha ou aparece à sua frente. Uma pulsão escópica, para 

lembrarmos os trabalhos de Freud sobre a escopofilia e de Lacan a respeito do narcisismo e da 

importância do olhar materno na constituição da identidade da criança. 

 Até aqui tudo bem, Fernanda Bruno e Paula Sibilia já nos haviam dito sobre isso, bem 

como David Lyon. Goffman também nos havia mencionado a impressão que resulta da 

situação performática em que eu e outro, eu e alteridade se encontram em uma situação social 

situada em que sentidos são partilhados e rearranjados a todo instante. Mas como 

impressionar milhares de usuários que também se dispõem em assistir e contemplar uma ação, 

um tipo de comportamento que beira o espetáculo midiático e o espetáculo do comum? Como 

transitar entre a essência e a aparência em um show do eu que associa-se à visibilidade própria 

aos meios de comunicação? Thompson e Verón dariam uma mãozinha, mas quem precisava 

escalar a montanha era eu mesmo. 

 No processo de subida, o ponto cego da Geane parecia ter sido encontrado, o espelho 

parecia estar mais maleável para Alice e para mim e o retrovisor de Narciso deixava agora eu 

ver o motoqueiro fantasma que se aproximava e se fazia presente não apenas para os 

múltiplos usuários como também para o pesquisador em formação. 

 Nessa direção, o grupo de pesquisa Performances foi fundamental. A leitura de 

Marvin Carlson foi de extrema importância para que eu pudesse apreender a performance em 



suas variadas facetas. Victor Turner, Van Gennep, Dawsey, Dewey, Richard Bauman e Dell 

Hymes se aproximaram e puxaram uma cadeira na roda. O meu diálogo com Hymes durou 

um pouco mais de tempo, foi ele quem me apresentou a formosa “responsabilidade com a 

audiência”. Um compromisso que o performer firma para com suas audiências. Uma aliança 

em que o grupo atribui ao falante uma autoridade de fala, como versam Austin, Benveniste e 

Searle sobre os atos de fala e as tensões de Saussure entre la langue e la parole. Judith Butler 

e Erika Fischer-Lichter também entraram na roda e trouxeram suas contribuições. Todos eles 

me fazendo pensar para além da performance artística, que me lembra Allan Kaprow e 

Goldberg, entre tantos outros. Hymes continuava me encarando. 

Foi em torno da perspectiva dele de performance como um comportamento cultural 

em que o performer estabelece uma responsabilidade para com a audiência e com a tradição 

que em me centrei. O elo era evidente entre os números exorbitantes de usuários cativados 

pela prática performática de Felipe e a lógica midiática e entretenida que essa ação refletia em 

meio aos holofotes direcionados para o rosto desse performer. Hymes percebeu então que não 

foi em vão que ele tentou me dizer, apesar de seu texto chamar In vain I tried to tell You. 

 Do outro lado da roda, Richard Bauman me dizia de uma competência comunicativa 

que Felipe poderia ter e à qual eu precisava prestar atenção. Hymes me introduziu seu outro 

amigo, o Zumthor, um cara bacana que estudou literatura medieval e que também fez uma 

média com o Hymes ao mencioná-lo em Performce, recepção, leitura. Zumthor foi quem me 

mostrou a vocalidade e a gestualidade, duas categorias importantes que eu poderia usar em 

minha análise. Assim, procurei seguir seus conselhos e analisar a performance de Neto me 

orientando por aquilo que é dito e como é dito, bem como pelos gestos empregados, dotados 

de sentido e expressividade, pois ambas as dimensões permitem ao performer ultrapassar e 

novamente retornar ao corpo, locus prioritário da ação performática. Operações que 

possibilitam, ainda, uma vinculação para com as audiências, um anúncio de que não estamos 

sozinhos no mundo. Há vários ouvidos e olhares atrás das paredes e das fechaduras. 

 Nas horas mais escuras, Schechner era meu compaheiro e não largava do meu pé. Suas 

considerações sobre a performance como um conjunto de ações iliminou meus passos, bem 

como suas reflexões sobre o comportamento restaurado e a performance enquanto lupa para 

certos tipos de comportamentos. Como interlocutora, tive a Diana Taylor, que mediou a 

conversa ao recuperar alguns apontamentos de Schechner e por frisar a ausência de um termo 

em português e espanhol que pudesse e conseguisse traduzir o que o termo inglês 



performance, de origem francesa, parfournir, designa. Conceito escorregadio e poroso que 

tenta dar conta de muita coisa, mas acaba por perder na precisão dessa “espécie de atividade 

humana”, como nos diz Carlson.  

 Na procura por essa tal precisão, Debord procurou puxar uma conversa, à qual 

respondi prontamente, uma vez que Zumthor deu a dica de que a performance se trata de um 

saber-ser e passamos a considerar, como nos demonstra Felipe Neto, um saber-aparecer. 

Debord, amigo próxima de Sibilia e Bruno, mostrou-me a transição entre ser, ter e parecer ou 

aparecer. Ele me mostrou também uma relação social mediada por imagens, que ele procurou 

chamar de espetáculo. Ele pensava muito no espetáculo midiático, como que em uma 

transversalidade, eu procurei pensar também, de modo mais horizontal, no espetáculo do 

comum, já que os sujeitos ordinários com a câmera na mão encontraram na web e nos media 

um lugar aconchegante para se exiberem, não mais como antigamente, recatados em sua 

interioridade psicológica, mas na superfície dos corpos e das telas. Eram então os eus 

espetaculares performáticos que emergiam do fundo das aparências e se tornavam seus 

próprios produtores e gestores, vinculando-se afetivamente às comunidades de interesses que 

se formavam em torno do show que montavam.  

 Comunidades que se esqueceram ou não se lembraram e não levaram tanto em conta 

as discussões de Zygmunt Bauman e Maffesoli, mas procuraram viver aos seus modos, como 

mercadorias vivas prontas para o consumo. Nas vitrines translúcidas das ruas cotidianas, 

passamos como voyeurs em algumas galerias da web e encontramos ou fomos encontrados 

por Felipe Neto. Optamos por adentrar duas galerias em especial e proceder a análise dos 

produtos culturais que ali encontramos, os canais Não Faz Sentido! e Vlog do Felipe Neto. 

Ambos evidenciam a moda de webcasting que tem circulado nas passarelas da alta produção 

audiovisual contemporânea, mesclando estilos anteriores de broadcasting e narrowcasting. 

 Com a finalidade de usarmos as vestimentas que adquirimos, procuramos analisá-las 

de acordo com o operador analítico e as categorias analíticas que tínhamos como crédito: a 

performance; a vocalidade e a gestualidade; e o eu performático espetacular. Os ajustes finais 

no tecido não foram fáceis. A trama de fios que compunham o objeto estava bem tramada e 

foi preciso paciência para tornar uma bela peça. 

 Para organizar todo o ofício, escolhemos sistematizar os vídeos publicados nos canais 

em duas tabelas, uma para cada um deles. Elas nos auxiliariam a visualizar com maior 



facilidade os dados dos dois canais, tais como: nome do vídeo, duração, data de publicação, 

número de pessoas que gostaram ou não do conteúdo, o total de comentários por vídeo, bem 

como as tags (palavras-chave) utilizadas para cadastro do material audiovisual na plataforma. 

TABELAS 

 Os termos empregados por Felipe para cadastro dos vídeos em ambos os canais foi 

essencial para a delimitação do corpus, pois nos permitiu constatar cinco grandes temas 

tratados pelo performer: Felipe Neto (ele mesmo), adolescência, celebridades, filmes e vídeos 

e sexualidade. Cabe frisar aqui que as temáticas se apresentam mescladas entre si e um ou 

outros vídeos podem e de fato apresentam mais de um dos temas.  

Diante de tanto material, como decidir então quais vídeos analisar? Nos voltamos para 

os conselhos de Hymes. Se consideramos que a performance de Neto em seus dois canais no 

YouTube estabelece uma mútua responsabilidade entre performer e audiências, consideramos 

também que os vídeos mais acessados são aqueles em que os temas apresentados interessam 

mais às audiências, justamente em função de que o performer não performa apenas para as 

audiências, como também performa as audiências. A performance, então, não se encontra em 

um ou em outro, e sim na interelação de ambos, copartícipes do processo. 

Dotado então desse poder, dessa autoridade atribuída pelos membros do grupo de 

falantes e ouvintes, o performer pode vincular-se a eles, (re)presentando-os, não tão bem 

como no ideal democrático ou comunitário, tal como idealizado e sonhado pela comunidade 

ética, mas sim, talvez, quem sabe, pela comunidade emocional ou comunidade estética, em 

que os vínculos de ordem comunitária passam a ser estabelecidos de acordo com algo que seja 

comum, mesmo que esse comum seja, no caso analisado, apenas acessar os canais de Neto e 

expressar em comentários em formato de texto e ou em vídeo opiniões diversas e controversas 

sobre os assuntos postos em dicussão. 

Performando suas audiências, comportando-se como elas nos modos de falar, 

gesticular, ficar em silêncio, gaguejar, gritar, chamar a atenção por meio de palavrões ou 

neologismos ou até mesmo sem saber o que dizer, o performer pode cativá-las, uma vez que 

aparece como se fosse elas, como provavelmente nos diaria Schechner. Uma aparição que 

aparantemente aparenta ser descomprometida, mas que se vale de competências 

comunicativas e enunciativas para armar sua tenda de variedades nas telas dos usuários, como 

os antigos vaudevilles o faziam. 



Uma montagem espetacular que se vale dos procedimentos técnicos videográficos 

para editar a imagem de si que se ordena, em Não Faz Sentido!, em três momentos distintos: 

abertura, exposição do tema e fechamento que conclama as audiências à coparticiparem da 

performance. Em Vlog do Felipe Neto, por sua vez, o importante é que Narciso seja 

contemplado, admirado e aplaudido. Em ambos, a experimentação de si mesmo em 

performance, em que se pode ser alguém sem deixar de ser si mesmo. Uma sobreposição dos 

planos não-eu e não-não-eu. 

Assim, versar sobre a adolescência, as celebridades e sobre si mesmo, três temas aos 

quais nos atemos para a escrita da dissertação, permeados também de sexualidade e filmes e 

vídeos, destacam uma vida posta em cena que procura postular sobre como é a vida, ou 

melhor, como a vida deveria ser, ou ainda como se deveria experimentar a vida durante a 

adolescência. Obviamente segundo a perspectiva de um homem branco, graduado, carioca, 

dono de sua própria empresa de vídeos, a Parafernalha, também canal no YouTube que 

ultrapassou a marca de um milhão de usuários inscritos. 

Uma vida tornada dígito, número que, ao adquirir competências sobre a produção 

audiovisual é agora capaz de gerir seus negócios e gerir outras vidas que também querem 

aparecer, não por escolha ou opção, mas por sobrevivência. Um pouco radical, talvez, mas o 

bipoder está na cola com seu imperativo categórico de experimenta-te a ti mesmo em 

performance. Observemos um pouco dessa experimentação da vida pelo aparecer. 

QUADROS E VÍDEOS 

Por fim ou até aqui, é válido considerarmos aquilo que eu chamaria de síntese geral da 

investigação realizada: a importância do rosto nos processos comunicativos. Antes de concluir 

minha fala a respeito desse ponto, cabe mostrar um outro vídeo de Felipe Neto, o vídeo Ajude 

Oziel, objeto de investigações mais recentes. 

VÍDEO AJUDE OZIEL 

 Como podemos perceber pelo vídeo, Neto é um exímio expositor, suas falas já me 

rendem um farto volume de narrativas e textos para análise e tensionamento do referencial 

teórico. Foi justamente me valendo de suas falas que eu procurei arquitetar a minha 

dissertação.  



Nesse sentido, gostaria, ainda que brevemente, de ressaltar, como ele também o faz no 

vídeo, que o rosto é o dispositivo de visibilidade por excêlencia do qual dispomos pois, mais 

do que nos permitir respirar, comer, falar, é ele quem nos permite aparecer, ser alguém ou 

aparecer como alguém para outros alguéns.  

Como nos lembra Agamben, ele é em si paixão por linguagem, a própria 

comunicabilidade posta em ato. É o rosto que é esta membrana penetrável e de pasagem entre 

os dois lados do processo comunicativo, os interlocutores. Um display que dispõe sentidos e 

sentimentos e que configura a nossa identidade, muito além de idade e gênero. Sem um rosto 

deixamos ser alguém, pois o olhar do outro deixa de ser contemplativo e torna-se repulsivo, 

como no caso do menino Oziel supracitado no vídeo, vítima de um câncer no tecido facial. O 

rosto é, portanto, um dispositivo comunicante que nos possibilita aparecer para muitos e 

sermos notados por eles, testemunhas de nossas performances e validadores de nossas ações. 

Sim, somos sujeitos sociais em formação e em constante devir. Assumimos 

diversificadas formas à medida que nos expomos aos olhares alheios e confessamos nossas 

vidas em relatos de si que, atualmente, tem escolhido preferencialmente as imagens como 

refúgio e modo de experimentação e vinculação social. Formas de vida que se performam nas 

imagens, nas palavras de André Brasil. Confissões que, em termos foucaultianos, produziriam 

uma verdade, aparente, consideramos, ou uma aparência de verdade. 

Nesse cenário, o espetáculo do qual fomos plateia parece chegar ao fim da temporada, 

mas acreditamos que outras virão, com outras plateias, com outros pesquisadores que procu-

ram investigar a dinâmica de audiências e performances no YouTube em função das múltiplas 

mediações, bem como problematizar a sociedade em que vivemos e da qual fazemos parte, 

não como meros espectadores, mas como performers que podem experimentar a si mesmos, 

em contato e interação constante com o ambiente e com os demais sujeitos sociais. Experi-

mentemo-nos, pois, a nós mesmos. 

  


