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YouTube e a centralidade do arquivo na cultura pop contemporânea 
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YouTube and the centrality of archive in contemporary pop culture 
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RESUMO 
 
A presente proposta de artigo pretende pensar a centralidade do arquivo no tecido social de hoje, tendo no 
YouTube, e especificamente no canal “Volta Ao Passado”, um campo de análise notável em desvelar o lugar 
da memória histórica individual e também coletiva. Reconhecendo o lugar ocupado pela cultura pop na 
expressão subjetiva do sujeito inserido na cultura atual, buscamos analisar o site como um espaço 
heterotópico e deste modo, um imenso repositório da experiência individual, traduzida no armazenamento 
digital da reminiscência pessoal. Sob o diapasão da nostalgia, essas lembranças se configuram em narrativas 
memoriais, acionadas pela música pop. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquivo 1. Cultura Pop 2. Memória 3. Nostalgia 4. YouTube 5. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present article proposes to think of the centrality of the archive in the social fabric of today, having in 
YouTube, and specifically in the "Back to the Past" channel, a remarkable field of analysis in unveiling the 
place of individual and collective historical memory. Recognizing the place occupied by pop culture in the 
subjective expression of the subject inserted in the current culture, we seek to analyze the site as a heterotopic 
space and thus an immense repository of the individual experience, translated into the digital storage of 
personal reminiscence. Under the tuning of nostalgia, these memories are shaped by memorable narratives, 
triggered by pop music. 
 
KEY WORDS: Archive 1. Pop Culture 2. Memory 3. Nostalgia 4. YouTube 5. 
 
 
Introdução 
 
 Segundo a descrição de seu moderador (de avatar Wiliam Hack), o canal “Volta 

ao passado”, do YouTube, é dedicado a coletâneas de músicas das décadas de 1970, 1980 e 

1990. Trata-se de um endereço virtual que possuí mais de 72.000 usuários inscritos, ou 

seja, assinantes que recebem notificações das atualizações do canal, e o impressionante 

número de 52.487.058 visualizações, até a presente data. A proposta temática de “Volta Ao 
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Passado”, a recuperação em postagens de vídeo das chamadas canções de flashback, como 

as rádios convencionais costumam chancelar o repertório de sucessos pop de décadas 

passadas, é dividido em diversas playlists temáticas, com títulos como “Músicas Pop Anos 

80” ou “Músicas Românticas Internacionais” que se dispõem para o usuário como formas 

de orientar as compilações de antigos hits radiofônicos. As músicas, nem sempre em sua 

versão completa, são editadas em vídeos simples (na maior parte dos casos) perfilados 

visualmente com uma foto do artista intérprete da canção e seu título. Em outros casos, é 

perceptível um pouco mais de elaboração, onde as imagens mostram trechos de filmes, 

muitas vezes focando em cenas de romance ou mesmo fotos e imagens aleatórias de beijos, 

abraços e demais carícias; fazendo uma ou outra menção ao título da música ou ao nome do 

intérprete. 

 O propósito principal do canal parece estar explicitado em seu versal explicativo, 

uma espécie de chamada postada pelo moderador que indica a seguinte descrição “Aúdio e 

músicas com qualidade (somente as melhores) Inscrevam-se e assistam. :-) Músicas que 

fazem lembrar, que fazem chorar, que fazem se alegrar, a música tem poder!!!”.  Em breve 

análise recortada para este artigo, que mostraremos adiante- notamos que boa parte de sua 

audiência parece se vincular a esta promoção que “De Volta ao Passado” faz de si, 

especialmente na curiosa promessa de “músicas que fazem lembrar” (lembrar-se do que 

exatamente, nos perguntamos aqui?). Através dos comentários e compartilhamentos dos 

vídeos postados no site, notamos o que chamamos aqui de narrativas memoriais, digressões 

pessoais ao passado, acionadas pelas canções, que ajudam a explicitar a nostalgia como 

uma das balizas formativas do sujeito contemporâneo. 

 Consideramos relevante pontuar que não nos atemos aqui a uma categorização 

rigorosa em relação ao conteúdo dos comentários, por acreditarmos que o ponto central da 

presente proposta é, antes de uma análise de discurso (que seguramente nos exigiria maior 

rigor metodológico), avaliar de que forma o YouTube, através de canais como nosso objeto, 

pode ser visto hoje como um sistema cultural, dentro de um ambiente digital que situa 

enquadramentos, visibilidades e reconfigurações de diversas naturezas. E, especificamente, 

sublinhamos como a lógica de armazenamento de conteúdo possibilitado pelo site se 

amalgama com o gesto arquivista que se espraia no tecido social de hoje e como isso parece 
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ativar a expressividade pessoal, singular, no sentido de explicitar vontades do sujeito como 

revisitar, resguardar, retomar: a nostalgia como marca do ambiente midiático hodierno.  

1. Música pop no contexto digital  

Como Frith (1996, p.276) assinala, a partir do século XX a música pop tornou-se 

uma das mais importantes ferramentas para entender “nós mesmos a partir de formas 

históricas, étnicas, classes sociais, gêneros e temas nacionais”. Assim, pensar as relações 

entre o sujeito e o pop hoje é uma confirmação do que percebemos na sociedade 

contemporânea: subjetividades são moldadas incorporando interações construídas pela 

mídia, e, mais especificamente no recorte deste artigo, pela sua inserção na cultura pop. Se 

“a experiência da música pop é uma experiência de identidade” (FRITH, 1996, p.85) é 

porque ela oferece, tão intensamente, um senso de você mesmo e dos outros, de 

subjetividade e de coletividade, ligada à experiência social que neste caso o pop aciona, ao 

compartilhar sentimentos, valores, e gostos dentro deste contexto.  

Portanto, primeiramente se torna necessário esclarecer que a idéia de música pop 

está ligada às expressões musicais surgidas no século XX e que se valeram fortemente da 

evolução dos dispositivos midiáticos, tanto em suas técnicas de produção, armazenamento e 

circulação como em suas condições de produção e reconhecimento. Em contextos sócio-

técnicos, pode-se também relacionar a configuração da música pop ao desenvolvimento dos 

aparelhos de reprodução e gravação musical, o que envolve as lógicas mercadológicas da 

indústria fonográfica, os suportes de circulação das canções e os diferentes modos de 

execução e audição relacionados a essa estrutura.  

Em suma, falamos aqui do entendimento da mediação dos objetos técnicos na 

construção da experiência musical. A partir destas mudanças, notamos que o cenário da 

indústria cultural e das interações midiatizadas oportuniza relações sociais e subjetivas que 

podem conectar diferentes tempos e espaços no tecido social da contemporaneidade. 

Afinal, no início deste século XXI, a produção e o consumo da música passaram por um 

processo de descentralização marcante: deslocamentos que modificaram completamente a 

formar de se fazer, ouvir e consumir música. Entre os fatores essenciais para tais mudanças, 

destacamos a solidificação da internet e de novos recursos tecnológicos – como o YouTube, 

por exemplo - como plataforma central para a música, onde o papel antes representado 
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pelos discos de vinil, fitas cassetes, compact discs e até mesmo sua reprodução televisiva 

em canais específicos como a Music Television (MTV) tem sido gradualmente substituído 

por novos formatos. Como nota Sá (2014, p.538), nos últimos vinte anos, ocorreu um 

deslocamento em prol de maior atenção às materialidades dos meios tanto quanto ao papel 

central das mediações tecnológicas para a experiência musical. 
O advento da comunicação digital e da internet contribuiu para desnaturalizar a 
relação entre tecnologias e cultura de maneira geral e da música, de maneira 
específica; recolocando, assim, questões cruciais sobre o papel das tecnologias num 
ambiente reconfigurado pelo Napster, pela música circulando através de múltiplos 
suportes, pelos blogs e plataformas musicais, pelo formato MP3 e pelas mídias 
móveis e locativas, que alteraram a paisagem sonora contemporânea. (SÁ, 2014, 
p.538) 

Pontuamos aqui que a mudança do analógico para o digital não se refere apenas a 

uma questão técnica ou de maquinário; ela permite ao sujeito uma relação mais fluida, 

maleável, com a música, uma vez que ela é digitalizada, você pode filtrá-la, dobrá-la, 

arquivá-la, reorganizá-la, remixa-la, em torno de questões sociais e comportamentais, a 

partir de sua própria vivência, que nos indicam também demarcações e manifestações de 

afeto. Assim, os sujeitos atuam também como mediadores, construtores de narrativas que 

emergem como marcas, rastros de seu uso registrado na rede, compartilhadas para outros 

usuários. As estruturas, antes rígidas e verticalizadas (a gravadora oferece o produto para o 

consumo em massa), hoje surgem mais horizontais, onde pontos fixos foram substituídos 

por redes múltiplas de produção e consumo.  

A própria lógica peer-to-peer de distribuição da música hoje corrobora com esse 

momento: trata-se de um movimento de interatividade, quando sob a lógica industrial 

falaríamos em recepções passiva/ativo-massiva. Dentro deste contexto, temos o consumo 

de videoclipes e vídeos musicais que, segundo Soares (2012), através das novas 

plataformas de exibição, é regido pela forte presença da cultura digital e viral (a circulação 

entre os usuários de maneira rápida e intensa) nas primeiras décadas do século XXI. Assim, 

o videoclipe teria a possibilidade de, através das redes sociais, atingirem uma grande 

quantidade de espectadores a partir do próprio funcionamento integrado das diversas 

plataformas que disponibilizam as opções de avaliação, comentário e recomendação entre 

os usuários participantes de cada rede. Nesta direção, é possível falar de uma "estética 

viral” (SOARES, 2012) que externaliza no videoclipe os aspectos de liberdade das 
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instâncias de programação e exibição e, através das ferramentas de comentários e 

compartilhamentos, expõe meios para se aproximar dos indivíduos de maneira íntima e 

personalizada.  

Estes usuários, chamados de atores por autores como Recuero (2009), são o primeiro 

elemento da rede social, representados pelos nós (ou nodos), as pessoas envolvidas na rede 

que se analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas 

sociais, através da interação e da constituição de laços sociais. Assim, o ciberespaço cria 

um mundo operante, interligado por ícones, portais, sites e home-pages, permitindo colocar 

o poder de emissão em atores que vão produzir informação e deixar rastros que possibilitam 

nossa percepção a essas interações.  

 
Se isso permite, no ambiente da cultura pop, como assinala Soares (2015, p.22), um 

trânsito mais livre “entre canções, espaços e afetos; estados emocionais que motivam 

deslocamentos numa cultura musical em contextos culturais”, nos leva a pensar em um 

lugar próprio, que reconheça endereçamentos específicos e produza estéticas (e narrativas) 

que podem ser percebidas como espelhamentos da contemporaneidade; conduta esta que 

materializa experiências e agenciamentos espaços-temporais na conjunção de 

territorialidades digitais e físicas de redes sócio técnicas. 

1.2 A força do YouTube como ambiente digital 

Entre alguns marcos históricos comemorados em 2015, uma efeméride foi lembrada 

discretamente, pelos menos através dos veículos de mídia tradicionais: os dez anos de 

fundação do YouTube. A celebração de sua primeira década de existência manteve de certo 

modo a discrição que também marcou sua fundação, por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed 

Karim, ex-funcionários do site de comércio on-line PayPal, já que o site foi lançado 

oficialmente sem muito alarde em junho de 2005. Afinal, quando surgiu, o YouTube era 

“apenas” mais um no fértil terreno de novas possibilidades de mediação midiática da 

internet. Como nos lembram Burguess e Green (2009), a inovação original era de ordem 

tecnológica, mas não exclusiva, e o site era um entre os vários serviços disponíveis que 

buscavam disponibilizar novas técnicas para maior compartilhamento de vídeos na internet. 
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Na data de escritura deste artigo, podemos afirmar que se trata de uma trajetória 

vitoriosa, que já deixa marcas indeléveis tanto no tecido social contemporâneo, quanto na 

história da internet: segundo dados divulgados pelo site3, o YouTube tem mais de um bilhão 

de usuários - quase um terço de todas as pessoas na Internet - e todos os dias as pessoas 

assistem centenas de milhões de horas no YouTube (e, como acertadamente firmam neste 

estatuto de dados, geram “bilhões de pontos de vista”); lançou versões locais em mais de 70 

países e é navegável em um total de 76 idiomas diferentes (cobrindo 95% da população da 

Internet). Seus dados ainda destacam a grande audiência entre jovens (18-34 anos) que, 

tanto nas versões online quanto na versão móbile já superam o alcance de qualquer rede de 

TV a cabo nos Estados Unidos, mas lembram de que 80% dos usuários do YouTube estão 

fora dos EUA. 

Segundo Burguess e Green (2009), Jawed Karim – o terceiro cofundador que deixou 

o negócio para voltar à faculdade em novembro de 2005 – aponta quatro recursos essenciais 

oferecidos pelo site, para justificar o seu sucesso:  

a) Recomendações de vídeos por meio da lista de “Vídeos Relacionados” 

b) Um link de e-mail que permite o compartilhamento de vídeos  

c) Comentários (e outras funcionalidades inerentes a redes sociais)  

d) Um reprodutor de vídeo que pode ser incorporado em outras páginas da Internet  

O surgimento destas funções, apontadas como as chaves fundamentais para a 

inserção do YouTube no cotidiano de seus usuários, foram implementadas após uma 

iniciativa comicamente fracassada de popularizar o site, que incluíram a oferta de 100 

dólares para “garotas atraentes” que postassem mais de dez vídeos. De acordo com Karim, 

os fundadores não receberam sequer uma resposta a essa oferta. Mas o tempo dos fracassos 

durou pouco após a aplicação das funções citadas: depois do seu primeiro aniversário de 

existência, o Google, até hoje o site mais acessado em todos os tempos, pagou em outubro 

de 2006, 1,65 bilhão de dólares para ter o site sob sua chancela, informação que diz não 

                                                             
3 Dados disponíveis em https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html (visitado em 07 de novembro de 
2016) 
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apenas do fato de que as redes sociais, para além de serem uma excelente oportunidade de 

negócios, ou uma plataforma de distribuição de mídia, (ou como sinaliza o impessoal 

primeiro slogan do YouTube: “Your digital video repository”), mas que na verdade sinaliza 

um processo (ou uma série de novas configurações) que dizem respeito ao próprio estar no 

mundo hoje, como no atualizado e mais personalista bordão “Broadcast yourself” (ou 

transmita-se, em tradução literal).  

Se emitir é existir, para falar com Türcke (2010), que sugere este enquadramento 

como apontamento filosófico da condição contemporânea, acreditamos que o YouTube, 

através especificamente de duas de suas funções que destacamos aqui (os 

compartilhamentos e os comentários) pode ser assim visto sob uma luz mais complexa 

como um imenso repositório da experiência subjetiva, traduzida de no armazenamento 

digital da memória corpórea. Tanto no ato de compartilhar (o que faz o canal “Volta ao 

Passado”) quanto no registro de comentários, o YouTube parece se apresentar como um 

novo território de fronteiras fluidas, muito além do seu apelo como inovação tecnológica: 

um dos mais impactantes lugares da experiência “de uma tele-ação que já não se confunde 

com o aqui (espaço) e agora (tempo) da ação imediata” (VIRILLO, 2001, p. 40).  

Em um período de transformações espessas do processo comunicacional, a própria 

noção de tempo e de espaço, e suas rupturas acionadas por transformações tecnológicas, se 

apresentam como diapasões possíveis para entender o ambiente midiático contemporâneo. 

A partir disso, talvez possamos acrescentar mais uma questão que parece fundamental para 

não apenas justificar o sucesso do YouTube, mas também sua centralidade na sociedade 

contemporânea: como ele consegue tensionar dois eixos sob os quais o próprio 

desenvolvimento de uma civilização orbita, a relação entre tempo e o espaço. E quando a 

nossa relação com o tempo e o espaço é profundamente transformada na era digital, com as 

noções de distância e delay erodidas, cabe também a este artigo detectar uma das marcas 

essenciais do site: a possibilidade de ser visto como um arquivo infindável, lugar de 

representação de todos os tempos e espaços, pronto para novas escavações, que registram 

performatizações de afetos, gostos, lembranças, através de narrativas memoriais. 

1.3. YouTube como espaço heterotópico 
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Sob essa baliza, o YouTube parece oferecer para o usuário a possibilidade de acesso às 

informações de forma randômica ou organizada, onde o próximo e o longe, o lado a lado e 

o disperso, estão justapostos em frente aos nossos olhos; parentes de bibliotecas ou museus, 

onde somos capazes de reorganizar cronologias e espaços, resultando em um grande saber 

imediato, através da compilação infinita de dados. Propostas como as do canal “Volta ao 

Passado”, com sua compilação gigantesca e de registros audiovisuais de canções do 

passado, encontram no YouTube um pouso que parece coerente, pela própria lógica do site 

de dispensar modelos de arquivamentos estáveis e, ao que indica findáveis.  

A ideia de acumular o máximo de dados possíveis remete à vontade de constituir uma 

espécie de arquivo geral, o que nos leva ao conceito de heterotopia, de Michel Foucault 

(2001), que se apresenta como uma definição operatória para o aludido site. Suspeitando 

que a nova mania do século XX seria o espaço- em oposição ao tempo, chave de 

entendimento da civilização dos tempos anteriores- Foucault (2001) sugere outros 

parâmetros de leitura, dizendo de uma era do espaço, do simultâneo, da justaposição. O 

mundo menos como uma “grande via que se desenvolveria através dos tempos e mais como 

uma rede que religa pontos e entrecruza sua trama” (FOUCAULT, 2001, p.412). Se o 

próprio espaço possui uma história (que o autor classifica com períodos anteriores como o 

espaço de localização, na Idade Média, ou o espaço de extensão, a partir do século XVII), 

ele sugere que o século XX seria a era do espaço de posicionamento, definido pelas 

relações de vizinhança entre pontos ou elementos, descritos como séries, organogramas, 

grades e redes; um espaço heterogêneo, vivido no interior de um conjunto de relações. 

 Para Foucault (2001) esses posicionamentos se alocam em dois grandes tipos: a utopia 

e a heterotopia. Enquanto pensa a utopia como um lugar essencialmente irreal, da 

realização de uma sociedade aperfeiçoada, as heterotopias são os espaços que efetivam as 

utopias, espaços localizáveis, nos quais “os posicionamentos reais que podem se encontrar 

no interior de uma cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados, invertidos – 

lugares que estão fora de todos os lugares” (FOUCAULT, 2001, p.415). Espécie de 

encontro entre o mítico e o real do espaço em que vivemos, onde somos capazes de estar 

em ruptura absoluta com o tempo tradicional, heterocronias, quando os homens se 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

encontram em uma espécie de “ruptura absoluta com seu tempo tradicional” (FOUCAULT, 

2001, p. 418).  

Tempo que se acumula infinitamente, como em museus e bibliotecas. Ou, como 

Foucault (2001) sumariza: um lugar de todos os tempos que esteja ele próprio inacessível a 

sua agressão, espécie de cumulação perpétua e infinita do tempo em um lugar que não 

mudaria.  Essa ideia de tudo acumular remete à vontade de constituir uma espécie de 

arquivo geral, que possibilitaria um grande saber de acesso imediato. Pensamos aqui o 

YouTube como esse arquivo que, através de sua (em teoria) infindável capacidade de 

armazenamento, afirma ao sujeito a possibilidade de um repositório infinito. Um espaço 

ideal, portanto, para a expressão da nostalgia, atuante não apenas como função de uma 

instância viva, espontânea, presente a si mesma, mas também como o lugar de uma 

inscrição que faria transbordar os limites entre os espaços e tempos: nostalgia como 

princípio de contemporaneidade. 

Em uma breve notação histórica, a partir do meio do século XX, a nostalgia4 perde 

seu caráter patológico e se torna uma emoção universal, em um mundo que tem seu ritmo 

cotidiano agora alterado pelo desenvolvimento de novas tecnologias, podendo ganhar 

inclusive diferentes dimensões, como contornos políticos – o que Boym (2001) vai chamar 

de restorative nostagia – ou extremamente pessoais, a reflective nostalgia. A nostalgia 

restauradora evoca o passado e o futuro nacional; a nostalgia reflexiva está mais conectada 

a memória individual e cultural. A nostalgia restauradora quer reconstruir emblemas e 

rituais de casa e da terra natal; a reflexiva é mais orientada para uma narrativa individual 

que saboreia detalhes e os sinais memoriais, preza fragmentos de espaço e tempo, como 

nota Boym (2001) : 

Ela constitui estruturas sociais compartilhadas de recordações individuais. São 
dobras de memória do fã, e não prescrições para uma recordação modelo (...) O 
compartilhamento de estruturas cotidianas da memória coletiva ou cultural nos 

                                                             
4 Nostalgia tem seu significado ligado à ideia de “saudades de casa”, do original homesick. Um ardor 

debilitante em retornar a sua terra nativa: ou seja, originalmente é uma dor ligada à idéia de espaço (ou 
melhor, do desconforto com algum espaço), mais que de tempo. Seu surgimento foi “diagnosticado” pelo 
psiquiatra Johannes Hofer e se refere aos soldados suíços do século XVII e seus males de batalha, ou seja, seu 
medicamento seria pegar o primeiro navio de volta para casa, para o mundo familiar.  
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oferecem meras indicações para reminiscências individuais que possam sugerir 
múltiplas narrativas. Estas narrativas têm uma certa sintaxe (bem como uma 
entonação comum), mas nenhuma parcela única. (BOYM, 2001,p.61) 

 

 A nostalgia reflexiva, como afirma Boym (2001, p.49), não é patológica, mas 

mítica: em busca do "mito cultural, entendido como uma narrativa recorrente, percebida 

como natural e do senso comum em uma determinada cultura”; pressupostos que ajudam a 

naturalizar a história e torná-la habitável. Se a saudade original era uma doença de soldados 

suíços que não desejavam lutar e morrer longe de sua terra natal,  a nostalgia pop, como a 

autora aponta, é frequentemente uma doença de “lustres da guerra”, ou seja, das 

simbologias míticas construidas no ambiente da cultura pop, como músicas, shows e 

videoclipes. 

2. A centralidade do arquivo simbolizado no site Volta ao Passado 

O YouTube emerge então como um dispositivo extensor das fontes de memória do 

sujeito contemporâneo, pleno em oferecer essas simbologias, onde essa nostalgia encontra 

um lugar seguro: a tela como um arquivo infindável, pronto para escavações afetivas, um 

repositório onde arqueólogos da mídia e do pop possam saciar sua paixão. Assim, canais 

como “Volta ao Passado” apresentam condições notáveis de configuração daquilo que 

Reynolds (2011) chama de Retromania, o grande apego da cultura pop ao seu próprio 

passado e o constante uso de referências a si mesmo (bem como a volta de diversos 

elementos de décadas passadas ao presente). 

 Se a retromania não é um fenômeno novo, já que a cultura passa sazonalmente por 

distorções e revivals criativos, o aspecto de recordação instantânea, possibilitado pela 

revolução da informação (simbolizado fortemente pela internet) diferencia o fenômeno 

atual em relação ao passado, no sentido de estarmos expostos constantemente aos símbolos 

que acionam memórias. Talvez possamos dizer que a pretensão máxima de canais como 

“Volta ao Passado” é assegurar ao usuário que, ali, o passado que tanto o conforta está 

seguro- e em constante atualização.  Se, inspirado pela ideia de Mal de Arquivo, de 

Derrida, Reynolds (2011, p.26) diz de uma necessidade contemporânea de acumular e 

armazenar conhecimento – uma febre de “bibliotecários que gastam muito tempo nas 

estantes, uma perturbação que afeta acadêmicos e antiquários em busca de testar os limites 
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do cérebro humano para digerir informações”; o YouTube e sua capacidade supostamente 

infindável de acumular e disponibilizar informações possui profilaxia “curativa” para essa 

febre e, de certa forma, a impulsiona, sendo o sintoma e a vacina.  

Sintoma porque, como afirma Huyssen (1996), o novo está cada vez mais associado 

ao passado  e o arquivo não está mais confinado no museu como instituição,  e sim está 

infectando diversas zonas da cultura e da vida cotidiana. Se antes o museu era considerado 

um bastião da alta cultura, agora surge como importante signo da indústria cultural, que 

encadeia a crescente velocidade das inovações técnicas e culturais, a mudança na 

sensibilidade da temporalidade e da percepção da experiência ao criarem artigos de 

consumo que conduzem ao passado. E vacina porque ambientes digitais como estes 

satisfazem o que Reynolds (2011) aponta como a condição imperativa do consumidor de 

música pop da última década, a música retro, que suga estilos antigos, tangenciando o 

pastiche ou a paródia, ou a busca por memórias arquivadas do passado. É essa busca que 

analisamos aqui, em alguns comentários postados por usuários do canal “Volta ao 

Passado”. 

2.1 Breves análises de comentários do canal “Volta ao Passado”, do YouTube 

 

O usuário Joares Silva sintetiza em seu comentário, postado na playlist “Músicas 

Românticas dos Anos 80”, a proposta central do canal: músicas para lembrar. Nos 

comentários selecionados, está a resposta para a pergunta “lembrar de que, afinal?”. O que 

notamos é que esse lembrar sugerido parece acionar memórias de épocas pessoais 

específicas, transmutados aqui em narrativas individuais que, por vezes, compartilham 

detalhes íntimos da vivência de cada usuário. A narrativa de Joares Silva, por exemplo, se 

apresenta mais saudosa: a canção como representante de um tempo que já passou, e o vídeo 

como possibilidade de reencontrar velhos sentimentos. 
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Curiosamente, o comentário do usuário Newton Carneiro possibilita uma leitura 

interessante: ao ter acesso à voz do cantor (no caso, a canção é “He´s ain´t heavy, he´s 

my brother”, dos Hollies) através do vídeo, ele se sente saindo desse mundo e indo para 

outro lugar “cheio de muito amor, sem recordações”, pois agora o que ele vive é 

“realidade”. Ou seja: a própria ideia de se lembrar de algo aciona uma vontade de 

apagar o passado e viver naquele presente- construído a partir de uma memória. Já para 

a usuária Maria Bento, a sensação parece ser oposta: ao acionar sua “lembrança 

afetiva”, ela escapa do desgosto de ouvir, hoje, coisas deprimentes e constrangedoras, 

adicionando o “prazer ao rever minhas memórias”. 

 

 

 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

As postagens dos usuários Francisco Silva e Elivaldo Alves Rocha suscitam 

lembranças bastante particulares em torno das canções da playlist “Anos 70”. Seus 

comentários podem ser filiados a uma espécie de conexão comum a muitos outros usuários: 

a exposição da intimidade e a performatização de afetos através de narrativas do passado. O 

segundo caso então é exemplar desse desabafo biográfico: o usuário assume a quão 

tumultuada era a vida no passado e como a música (neste caso, de Roberto Carlos), 

representou um papel importante, por “falar palavras que saem de dentro de nossos 

corações”.  

 

 

Para finalizar, dois usuários expõem de forma nítida o que parece ser a afetação que 

os tensionamentos entre tempo e espaço possibilitados por mídias como o YouTube 

possibilitam no mundo contemporâneo, especialmente quando conciliados com certo 

espírito dos tempos, como notado por Reynolds (2011) e Huyssen (1996): a ação memorial 

como forma de “voltar à vida”, “já que recordar é viver”. Ou seja, os comentários 

selecionados explicitam o caráter da mídia como reconstituidor do tempo e dos espaços que 

a vida os tomou.  

3. Considerações Finais 

Se, como nota Recuero (2009, p.118), o advento da comunicação mediada pelo 

computador (CMC) e seu espalhamento através da apropriação das ferramentas técnicas 

proporcionadas pela Internet modificou profundamente o modo através do qual as pessoas 

se comunicam, já que “através da CMC surgiram novos agrupamentos sociais, formas de 

conversação, formas de identificação e de construção do self”, temos o YouTube como 
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plataforma de acesso irrestrito, descentralizado e interativo, características determinantes 

para a utilização do sistema como uma ferramenta de expressão subjetiva, pessoal ou 

pessoalizada na Internet. A partir da compreensão de que usuários são indivíduos capazes 

de criar um vínculo emocional com um objeto de adoração e que, em canais como “Volta 

ao Passado”, podem exibir grupos destes sujeitos que criam, também, um envolvimento 

entre si (especialmente através das ferramentas de “resposta” ou de “curtir” habilitadas no 

site), nossa aproximação analítica aqui se deu então nos rastros deixados por usuários nos 

vídeos, rastros esses que emergem como textos/narrativas que implicam, em sua 

enunciação, a potência subjetiva da cultura pop inscrita na contemporaneidade, nosso ponto 

de ancoragem para se pensar de que forma estes se relacionam com as questões acerca da 

nostalgia, da memória e do arquivo.  

 

Nesta direção, é possível falar de uma estética viral que externaliza no videoclipe os 

aspectos de liberdade das instâncias de programação e exibição e, através das ferramentas 

de comentários e compartilhamentos, expõe meios para se aproximar dos indivíduos de 

maneira íntima e personalizada.  Se isso permite, no ambiente da cultura pop, como 

assinala Soares (2015, p.22), um trânsito mais livre “entre canções, espaços e afetos; 

estados emocionais que motivam deslocamentos numa cultura musical em contextos 

culturais”, nos leva a pensar em um lugar próprio, que reconheça endereçamentos 

específicos e produza estéticas (e narrativas) que podem ser percebidas como 

espelhamentos da contemporaneidade; conduta esta que materializa experiências e 

agenciamentos espaços-temporais na conjunção de territorialidades digitais e físicas de 

redes sócio técnicas. 

Talvez esse contexto ajude a configurar o que Bennett (2013, p.61) propõe como “cenas 

afetivas”, que decorrem do “envelhecimento e radicam nas memórias e readaptações 

geracionais partilhadas e da experiência cultural de determinadas músicas ao longo do 

tempo, a conexão de conhecimento e sentimento partilhados”. Seu principal trunfo se 

caracteriza no ensejo de uma abordagem diacrônica dos gostos, pertenças e identidades, 

onde “a popular music e as práticas culturais a ela associadas continuam a ter um 

papel-chave nas vidas de muitas pessoas de idade” (BENNETT, 2013, p. 189).  Assim, o 
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YouTube, através de canais como “Volta Ao Passado”, convoca os fãs à construção de 

mapas de gosto e afeto, a partir de ferramentas propostas pelo site (que permitem a 

submissão de comentários, inscrições, compartilhamentos e outras formas de comunicação 

entre os usuários) atua como um espaço heterotópico afirmativo às algumas lógicas da 

cultura pop –a partir de seus aspectos de sociabilidade e de interação- especificamente no 

que se refere à ideia de nostalgia e memória.  

Se, como sugere Reynolds (2011), o pulso do “agora” está cada vez enfraquecido a cada 

ano que passa e a nostalgia é também água de navegação5 tranquila, dócil, plenamente 

satisfatória, profilaxia efetiva e efetível em um presente desconfortável, o YouTube, através 

de canais como “Volta ao Passado”, talvez seja onde a febre arquivista pop encontra um 

corpo ideal para arder; possível espaço onde o pathos nostálgico se apresenta, como nota 

Huyssen, também como uma contestação do hiperespaço informacional e uma expressão da 

necessidade humana de viver em estruturas de maior duração, uma “formação reativa de 

corpos que querem manter sua temporalidade contra um mundo de mídia que esparge 

sementes de uma claustrofobia sem tempo e engendra fantasmas e simulações” 

(HUYSSEN, 1996, p.123). 
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