
 
 
' 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 

JORNALISMO CULTURAL NO YOUTUBE1 

A relação entre fachada e tecnologia a partir do canal “Pipocando” 

 

CULTURAL JOURNALISM ON YOUTUBE 

The relation between facade and technology on the “Pipocando” channel 

 

Mariana Alencar Nunes2 

RESUMO 

 

Este trabalho tem o intuito de repensar como o jornalismo cultural vem sendo feito na 

internet, mais especificamente por canais no YouTube. Para isso, lançamos o olhar para 

o canal “Pipocando”, um dos maiores canais brasileiros sobre cinema no YouTube, a fim 

de investigar de que maneira a divulgação de informações culturais vem sendo feita. 

Utilizamos, portanto, o conceito de fachada, elaborado por Erving Goffman, com o 

objetivo de compreender como os aspectos tecnológicos característicos da plataforma 

acabam condicionando a performance social que emerge da relação dos apresentadores 

do canal com o seu público. 

Palavras-chave: Jornalismo cultural. YouTube. Fachada. Performance. Tecnologia. 

 

ABSTRACT 

This work aims to rethink how cultural journalism has being done on the internet, more 

specifically through channels on YouTube. In this regard, we have looked through the 

“Pipocando” channel, one of the biggest Brazilian channels about movies on YouTube, 

in order to investigate how the dissemination of cultural information has been made. 

Therefore, we have used Erving Goffman's facade concept to understand how the 

technological aspects characteristic of the platform end up conditioning the social 

performance that emerges from the relationship between the presenters of the channel 

and their audience. 

KEY WORDS: Cultural journalism. YouTube. Facade. Performance. Technology 

 

Introdução 

 

As primeiras publicações que cederam espaço para cobertura de obras culturais 

surgiram no século XVII, na Inglaterra. Como a imprensa no Brasil só foi permitida em 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 - Comunicação digital e interações comunicativas. 
2 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),  Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

(PPGCOM); mariana.alencar.88@gmail.com 
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1808, com a chegada da família real portuguesa ao país, o jornalismo cultural ganhou 

destaque por aqui apenas no final do século XIX, quando Machado de Assis começou a 

escrever críticas teatrais e literárias. Nas primeiras décadas do século seguinte, as 

revistas foram as pioneiras na publicação de pautas culturais, mas, somente na década 

de 1950, os jornais impressos passaram a incluir os cadernos de cultura em suas edições 

(Piza, 2003).   

Ao longo dos anos, jornalismo cultural acabou se concretizando como elemento 

essencial para a formação sociocultural, impactando nas escolhas de consumo e 

entretenimento de um público curioso, afirma Daniel Piza (2003), em Jornalismo 

Cultural. Paralelamente, a partir do desenvolvimento e ascensão de novas mídias, o 

ecossistema midiático tornou-se mais complexo, e a lógica transmissiva vigente na 

comunicação de massa foi alterada (Shirky, 2011). Neste contexto, a web aparentemente 

surge, para o jornalismo cultural, como uma possibilidade de ampliar a democratização 

da informação. 

É neste cenário, portanto, que se destaca o YouTube, site de compartilhamento 

de vídeos lançado em 2005 e que conta hoje com a participação de mais de um bilhão 

de usuários3. Devido a facilidade de publicação de vídeos, é possível encontrar na 

plataforma uma enorme variedade de temas que norteiam a produção de cada canal: ao 

passearmos pelo feed ou utilizarmos a ferramenta de busca, podemos ver desde vídeos 

caseiros de culinária até curtas-metragens produzidos especialmente para a plataforma. 

Contudo, existem duas características próprias dessa rede social as quais, 

aparentemente, delimitam e condicionam a maneira com que os vídeos on-line são 

produzidos. Em primeiro lugar há o fato de o próprio YouTube pagar determinado valor 

para o proprietário do canal quando os vídeos atingem um certo número de 

visualizações. Além disso, o site possibilita que os espectadores comentem e curtam os 

vídeos, o que gera uma possibilidade de interação com o produtor de conteúdo e faz 

com que o canal ganhe mais relevância na rede. 

Olhando para tal cenário, algumas inquietações surgem à respeito do jornalismo 

cultural que vem sendo produzido por canais de YouTube: por que tais canais fazem 

tanto sucesso com o público? É possível fazer jornalismo cultural de qualidade na web, 

mais especificamente na plataforma em foco?  Com o intuito de abordar tais questões, 

                                                           
3 Informações cedidas pelo próprio YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-

BR/yt/about/press/ >. Acesso em 26 de out. 2017. 
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escolhemos, para como objeto deste trabalho, o canal “Pipocando”4 enquanto 

representante do jornalismo cultural atualmente produzido no YouTube.   

Criado em 2013, o “Pipocando” conta hoje com mais de 2,5 milhões de 

inscritos5 e tem como foco apresentar dicas e curiosidades sobre produções 

cinematográficas e televisivas em vídeos publicados quatro vezes por semana. Os 

idealizadores e apresentadores Bruno Bock e Rolandinho descrevem o canal como “um 

programa para quem curte filmes, séries, animações e ziquiziras”, ou seja, a 

descontração para falar de cinema e outros produtos audiovisuais é uma das principais 

características do canal6.  

Nesse sentido, é importante destacar novamente que o YouTube é uma 

plataforma rentável desde que os vídeos produzidos gerem visualizações, atraindo o 

olhar do público/usuário. O youtuber, portanto, tem o dever de conquistar esse público 

ao mesmo tempo de, no caso dos canais de jornalismo cultural, informar sobre o tema 

de maneira clara, honesta e objetiva. Ou seja, o youtuber possui uma intencionalidade 

bem definida na interação que é construída a partir da produção e divulgação dos 

vídeos. 

Segundo Erving  Goffman (2012), é a partir do contato com o outro que se 

determina um padrão de comportamento, o qual é responsável por evidenciar nossas 

opiniões e posicionamento em nas diversas situações interacionais. É nesse momento de 

encontro com o outro que há a emergência de uma performance social, construída a 

partir de uma fachada, que, de acordo com Goffman (1975), é “o equipamento 

expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo 

indivíduo durante sua representação” (GOFFMAN, 1975, p.29).  

O objetivo deste trabalho é, portanto, buscar compreender como os aspectos 

tecnológicos característicos da plataforma acabam condicionando a performance social 

que emerge da relação dos apresentadores do canal com o seu público. Para isso, 

analisamos a construção da fachada em dois vídeos do canal selecionados a partir do 

número de visualizações7. Contudo, é importante ressaltar que este trabalho não é um 

estudo de recepção. Por isso, o público será tido como projetado, e não concreto. 

                                                           
4 Disponível em: https://www.youtube.com/pipocando. Acesso em 03 dez. 2017 
5Informações retiradas do próprio canal. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/pipocandovideos/about >. Acesso em 26 out. 2017.  
6 Idem. 
7 Como o número de visualizações dos vídeos no YouTube modificam constantemente, consideramos os 

vídeos mais visualizados do dia 23 de setembro de 2017.  
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Jornalismo cultural no YouTube 

  

 A consolidação da chamada Web 2.08, orientada, principalmente, pela lógica do 

compartilhamento e da colaboração, fez emergir uma lógica comunicacional em que os 

receptores deixam de ser passivos e passam a ser responsáveis por disseminar e produzir 

conteúdos e informações. Se antes o lugar daqueles que produziam e divulgavam a 

informação eram ocupados por profissionais especialistas de um determinado assunto, 

hoje, com uma nova lógica transmissiva, os espaços de produção e os personagem que 

estão presentes nesses locais se multiplicaram.  

 Para Henry Jenkins em Cultura da Convergência (2008), a “cultura 

participativa” é resultado dessa ação dos atores sociais em além de receberem o 

conteúdo, eles o transforma, o coloca em circulação, mostrando que os consumidores 

(anteriormente indivíduos isolados), são, agora, indivíduos conectados. Com a ascensão 

do uso de dispositivos móveis e das redes sociais, a circulação de ideias tornou-se mais 

intensa, a partir do compartilhamento simultâneos em diferentes locais do planeta. 

Segundo Jenkins (2008), esse fenômeno é resultado de um processo de convergência em 

que “as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se 

cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de 

maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2008, p. 30). 

 É diante deste cenário em que o usuário/consumidor passa a ocupar papel central 

na disseminação dos produtos e informações que surge o YouTube. De acordo com 

Burgess & Green (2009), a plataforma corresponde a uma ferramenta responsável pela 

consolidação da Web 2.0.  Segundo os autores, no ano de seu surgimento, o site era 

apenas um dos serviços, entre muitos, que tinham o objetivo a eliminação de  barreiras 

técnicas para maior compartilhamento de vídeos na internet. Atualmente, após adotar o 

lema “Broadcast Yourself”,  a plataforma defende que sua missão é “dar a todos uma 

voz e revelar o mundo”9.  

 Outra característica que fez com que a plataforma se transformasse e passasse a 

ser a mais utilizada pelos usuários foi, segundo Burgess & Green (2009),  a inclusão de 

recursos os quais passaram a possibilitar o compartilhamento, como links e códigos de 

                                                           
8  Termo cunhado pelas empresas O’Reilly Media e a MediaLive International para definir serviços de 

internet calcados na interatividade e participação dos usuários.  
9 Disponível em: < https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/ >. Acesso em 14 de out. 2017. 
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incorporação que permitem que seu conteúdo se espalhe em outras redes sociais, como 

Facebook e blogs. Jenkins (2008) afirma, portanto que, o conteúdo do YouTube pode 

ser descrito como “mídia espalhável”, em que, mais uma vez, a ação do usuário é 

fundamental para o funcionamento da plataforma.  

 No YouTube, assim como no Facebook, onde o usuário cria um perfil com suas 

características e informações, ele também pode criar um canal, em que é possível 

publicar seus vídeos e interagir com outros canais. Essa interação é feita por meio de 

inscrições − que, quando realizadas, permite que o usuário passe a receber em sua 

página inicial os vídeos publicados por outros canais −, ou por meio de comentários e 

likes. 

 Com a possibilidade de monetização a partir dos vídeos produzidos, o YouTube 

passou a ser uma maneira de divulgar informação de uma maneira rentável. Entretanto, 

para que o responsável pelo canal consiga lucrar é preciso, novamente, um público 

interessado. É por meio do número de visualizações que o valor a ser pago para o 

proprietário do canal é calculado,  e é por meio de sua relevância na rede que as marcas 

inserem anúncios nos vídeos.  

 O valor que o proprietário recebe ao final de cada mês está ligado ao número de 

anúncios que foram veiculados naquele canal e quantas vezes eles foram assistidos. O 

YouTube não informa o quanto paga para os proprietários, mas estima-se que este valor 

gire em torno de  U$ 1 a U$ 3 para cada mil visualizações10. Desde do início de 2017, a 

monetização tornou-se mais complexa do que era antes. Hoje, somente os produtores 

que possuem um canal com mais de 10 mil visualizações podem receber anúncios11.  

 Por potencializar a disseminação de formatos colaborativos de informação e ser 

uma mídia que permite uma variedade de produção significativa, o YouTube é 

responsável por dar novos significados ao jornalismo cultural. Daniel Piza (2003) 

defende que o jornalismo cultural moderno, desde a metade do século XX, vive crises 

de identidades constantes. Com o surgimento do rádio, cinema e a democratização da 

TV, a produção de obras culturais passou a impactar mais fortemente todas as classes 

sociais (PIZA, 2003).  

 É neste cenário que se torna relevante repensar o jornalismo cultural e suas 

possibilidades. A crise vivida pelo jornalismo cultural e, consequentemente, a 

                                                           
10  ROTHMAN, P. Sorria você está sendo filmado. Revista Info, São Paulo, ed. 315, abril, 2012. 
11 Disponível em: <http://sambatech.com/blog/insights/monetizacao-no-youtube/ >.  Acesso em 10 out.  

2017.  
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necessidade de pensar os caminhos seguidos por ele, o surgimento da internet e a 

consolidação da cultura da convergência trouxe novos desafios na maneira de se fazer o 

jornalismo cultural.  O dilema que emerge neste cenário é a preocupação de como as 

redes podem ser utilizadas para a realização de um jornalismo cultural de qualidade sem 

se render ao “fácil” ou “banal”, à medida que essa informação chegue ao público de 

maneira clara e objetiva. Tal desafio tornam mais explicitas as diferenças que existem 

entre a forma tradicional e já conhecida de divulgação cultural e as novas possibilidades 

de difusão a partir das redes.  

 Segundo Geane Alzamora (2009), em meados da década de 1990, com a 

popularização da internet, observamos a proliferação de websites não jornalísticos 

destinado às pautas culturais que passaram a cumprir função parecida com a 

desempenhada pelo jornalismo cultural impresso durante o século XX. Dialogando com 

a ideia de convergência defendida por Jenkins (2008), a autora também defende que 

com a internet, a relevância social da função mediadora dos jornalistas é alterada, pois, 

na web o receptor eventualmente se coloca no lugar do emissor.  

 Paralelamente, outro processo que emerge a partir das redes sociais enquanto 

plataformas de propagação de conteúdo, é o deslocamento dos lugares ocupados pelos 

atores sociais envolvidos em tal dinâmica. Nas redes, especificamente no YouTube, já 

não basta apenas abordar apenas um determinado assunto. Para ter visibilidade é preciso 

que o youtuber assuma o lugar de protagonista, o que faz com que essa figura que está 

promovendo a divulgação de uma certa informação seja tão importante quanto a 

mensagem que está sendo dada.  

 Paula Sibilia (2016), em O show do eu: A intimidade como espetáculo, defende 

que a maneira como a internet satisfaz o público é mais potente em comparação com o 

cinema e a televisão. Isso porque, as redes tornam-se mais convidativas à medida que 

potencializam a visibilidade às pessoas. Essa visibilidade faz com que cada usuário se 

torne atores que encenam as próprias vidas de maneira cada vez mais cinematográfica. 

A autora defende que, na web, para que o usuário seja reconhecido, é preciso empenho e 

exposição.  

 Tal espetacularização do “eu”, segundo a autora, acaba gerando um sentimento 

de informalidade em quem está inserido no processo. Para divulgar um vídeo no 

YouTube, por exemplo, um usuário pode gravá-lo em seu quarto, sem a necessidade de 

roteiro e sem grandes preocupações. São essas características que fazem com que o 
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jornalismo cultural na plataforma enfrente outra crise: ao mesmo tempo que o tom de 

informalidade aproxima o apresentador àqueles que assistem ao vídeo, ele também pode 

comprometer a credibilidade da informação que está sendo dada. A busca por 

visibilidade passa competir com a divulgação da informação cultural.  

 O YouTube aparece, portanto, como uma plataforma que tensiona a relação entre 

público e apresentador à medida que passa a ressignificar a maneira como se dá 

disseminação desse tipo de informação. Entendemos, então, que uma forma de 

compreender esse tensionamento e essa geração de novos sentidos a partir do jornalismo 

cultural produzido no YouTube é olhar para a atuação dos apresentadores junto ao 

público para entender como esse tipo de jornalismo vem sendo feito e quais as 

implicações disso.  

 

A construção da fachada 

 

Em A Representação do Eu na Vida Cotidiana (1975), Goffman define o termo 

“representação” como as atividades que são exercidas por um indivíduo as quais se 

passam em um período marcado pela presença contínua de tal indivíduo perante um 

grupo de observadores que exercem sobre tal indivíduo alguma influência. Dessa 

formam para o autor, o ato de representar não corresponde a um estado falso criado 

durante a interação. Para ele, essa representação corresponde ao ato de atuar assumindo 

um papel condicionado pelas situações as quais o indivíduo está vivenciando. É  a partir 

de cada situação em que vivemos, que escolhemos o papel que vamos representar 

naquela interação, sendo que tal papel está sempre atrelado a uma necessidade 

comunicacional. Ou seja, “quando uma pessoa chega à presença de outras, existe, em 

geral, alguma razão que a leva atuar de forma a transmitir a elas  a impressão que lhe 

interessa transmitir” (GOFFMAN, 1975, p.14). 

Concomitantemente, quando entramos em contato com o outro buscamos, 

portanto, adotar um comportamento padrão chamado de  pelo autor em sua obra Ritual 

de Interação (2012). Essa “linha”, segundo o autor, corresponde a uma tarefa que exige 

coerência dos atos verbais e não verbais. Diante da definição de tal elemento podemos 

expressar nossas opiniões de forma assertiva, nos posicionarmos diante de determinadas 

situações e passar a imagem que temos a intenção de passar para um determinado 
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interlocutor. A “linha” que emerge em uma interação encontra-se, portanto, fortemente 

ligada à avaliação do outro e de nós mesmos.  

É o contato com o outro que irá determinar, portanto, um padrão de 

comportamento que evidencia nossas opiniões e posicionamento na interação com um 

determinado público. Esse comportamento adotado a partir da interação com o outro 

também explicita uma performance social. Neste momento, emerge a noção de fachada, 

a qual é formada pela imagem que queremos sustentar diante do outro, ou seja é um 

produto da vida social adotado por todos os atores envolvidos em uma interação.  

Goffman (1975) ainda defende que a fachada social é composta por partes 

padronizadas que são essenciais para compreensão do conceito: local físico onde se 

desenrola a performance (cenário); a aparência, que ajuda a revelar o status social do 

ator (aparência); e o tipo de estímulo que nos leva à interação que se espera dos atores 

(maneira). À medida que esses elementos mudam, a fachada também se altera e é 

reconstruída.  

É importante ressaltar que, frequentemente, esperamos que haja uma 

compatibilidade confirmadora entre os três elementos, especialmente entre a aparência e 

maneira. Ou seja, esperamos que “as diferenças de situações sociais entre os 

participantes sejam expressas de algum modo por diferenças congruentes nas indicações 

dadas de um papel interação esperado” (GOFFMAN, 1975,  p.31). Desse modo, 

segundo o autor, quando um cenário não corresponde à maneira e à aparência (por 

exemplo, quando um indivíduo dar risadas em um velório) há uma infração que 

compromete a interação que está sendo estabelecida.  

A escolha ou criação da fachada (Goffman afirma que, geralmente, a fachada é 

selecionada, e não criada) encontra-se relacionada aos objetivos de um ator dentro da 

interação. Para o autor, quando uma pessoa está na presença de outras, há uma razão 

específica que a leva atuar da maneira escolhida para que a impressão que lhe interessa 

transmitir seja de fato passada ao grupo com a qual a pessoa está interagindo. Assim,  

 

quando um indivíduo projeta uma definição da situação e com isso pretende, 

implícita ou explicitamente, ser uma pessoa de determinado tipo, 

automaticamente exerce uma exigência moral sobre os outros, obrigando-os a 

valorizá-lo e a tratá-lo de acordo com o que as pessoas de seu tipo têm o 

direito de esperar (GOFFMAN, 1975, p. 21) 

 

 Embora Goffman tenha pensado o conceito de fachada a partir de interações face 

a face, podemos pensar também nas fachadas criadas em ambientes mediados. Quando 
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pensamos na figura do youtuber, de um modo geral, podemos notar que a fachada 

adotada é resultante da interação daquele ator com o seu público. A plataforma, por 

permitir que esse público entre em contato com os apresentadores, exige que os atores 

sociais envolvidos naquela interação adotem determinada imagem que seja coerente 

com os objetivos que pretendem ser alcançados a partir daquela interação. Por isso, é 

importante pensar que quando há mais de dois atores na tela, a fachada estabelecida 

pode ser diferente se considerarmos a interação entre eles, e não com o seu público. 

 

O “Pipocando” e seus atores sociais 

 

 Produto criado pela Agência Blues, o “Pipocando” se autointitula como o “o 

maior canal de cinema da América Latina no Youtube”12. A produtora responsável pela 

produção ainda diz que a linguagem  característica do canal proporciona uma 

abordagem bem-humorada do cinema, ao mesmo tempo que valoriza  as curiosidades 

sobre a cultura pop. Comandado pelos jovens Rolandinho (23 anos) e Bruno Bock (32 

anos), o canal “já nasceu como um negócio e conta com um equipe de profissionais da 

área comercial, financeira e jurídica”, informa a agência paulistana. Ao todo, mais de 10 

pessoas trabalham diariamente na gravação, na edição dos vídeos e na produção dos 

roteiros. 

Além de apresentadores, Rolandinho e Bock são sócios da agência e se 

descrevem como possuidores de carisma, engraçados, mas que falam com propriedade 

sobre os temas. A dupla também apresenta um programa de TV no canal por assinatura 

“PlayTV” chamado “Pipocando: O Dobro de Manteiga”. Presente em todas as redes 

sociais, cada um dos apresentadores ocupam o lugar de webcelebridades. Cada um 

possui, por exemplo, mais de 120 mil seguidores no Instagram13.  

Desde a criação do canal, em 19 de dezembro de 2013, mais de 500 vídeos já 

foram postados, acumulando um total de 316.971.763 visualizações14. Cada vídeo tem 

em média 10 minutos de duração e são atualmente postados sempre às terças, quintas e 

sábados às 18h. O foco de cada vídeo são as produções cinematográficas e televisivas. 

Por meio de listas, os apresentadores dão dicas de filmes, de séries, falam sobre 

                                                           
12  Disponível em: <http://blues.ag/case/pipocando/ >. Acesso em 10 out. 2017. 
13 Disponível em: <http://instagram.com/rolandinhobr/ > e <http://instagram.com/brunobock/ >. Acesso 

em 10 dez. 2017. 
14 Dados de 25 out. 2017. 
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curiosidades dos atores, das produções e, ainda, realizam semanalmente críticas dos 

filmes recém-estreados.   

A longo dos quatro anos de canal, a marca “Pipocando” se expandiu, gerando 

produtos que vão além das produções audiovisuais: o canal rendeu um livro de autoria 

dos dois youtubers intitulado “Pipocando – Os bastidores do Maior Canal de Cinema da 

América Latina” e, em 2017, fez com que os apresentadores pudessem ministrar 

workshops sobre produção de conteúdo para internet, utilizando o canal como um case 

de sucesso.  

 

A fachada construída nos vídeos  

 

A partir das informações cedidas pelo YouTube, identificamos os vídeos mais 

populares do canal até o momento15. São eles o vídeo intitulado de “(+18) 5 filmes mais 

picantes do cinema!”16 que soma quase 7 milhões de visualizações e o vídeo  chamado 

“Esquadrão Suicida! 10 coisas que você não viu!”17, com mais de 3 milhões de 

visualizações.  

O primeiro elemento de composição da fachada definido por Goffman (1975) é 

o cenário. Segundo o autor, ele  é composto por objetos responsáveis por caracterizar e 

induzir um comportamento, à medida que contribuem  para o desenrolar da ação 

humana executada a partir ou em consequência dele. Por exemplo, a mobília, decoração, 

disposição física dos elementos, entre outros. Aqui, incluiremos também o 

enquadramento e o movimento de câmera como elemento do cenário, pois entendemos 

que ela ocupa o lugar do público na interação.  

O vídeo “(+18) 5 filmes mais picantes do cinema!” é apresentado por Bruno 

Bock e Marcela Lahaud, que também é youtuber18 e aparece na produção como 

apresentadora convidada (Figura 1). Durante 10 minutos e 17 segundos, eles divulgam 

uma lista de filmes que possuem cenas de sexo e ficaram conhecidos por isso.  Um sofá 

branco à frente de uma parede metade vermelha, metade preta é utilizado para criar a 

sensação de que os apresentadores estão na sala de suas casas, mesmo que os vídeos 

sejam gravados em um estúdio disponibilizado pela Agência Blues. Ao fundo, podemos 

                                                           
15 Dados de 26 out. 2017. 
16 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F2LDumkXb_U >. Acesso em 26 out. 2017 
17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r9r7N2YJb2A&t=180s>. Acesso em 26 out. 2017 
18 Embora Marcela Lahaud apareça no vídeo para dar dicas de filmes, seu canal é voltado para viagens, 

turismo e intercâmbio.  
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ver que essa “sala” encontra-se decorada com pôsteres de filmes e desenhos − Star Trek, 

Star Wars, Futurama e Domo-kun − , o que reforça a ideia do canal de abordar o cinema 

e outras produções audiovisuais de maneira descontraída. Ao fundo dos apresentadores 

há também um boneco em caricatura que lembra o ator Charles Chaplin, porém em uma 

versão atualizada: usando óculos escuros e segurando uma guitarra.  

 

Figura 1 - Frame do vídeo “(+18) 5 filmes mais picantes do cinema!” 

 
Fonte: Canal “Pipocando”, 2015 

 

Neste vídeo, a apresentação dos youtubers ao público se dá por meio da inserção 

dos créditos dos apresentadores na tela.  É importante lembrar que esse recurso é 

amplamente utilizado por programas de TV jornalísticos ou de entretenimento. 

Entretanto, como os vídeos do canal estão inseridos em um ambiente digital, a profissão 

daqueles que aparecem na tela pouco importa. Para o “Pipocando”, é mais importante 

que o endereço das redes sociais (Instagram, Twitter e Snapchat) de cada um dos 

youtubers seja divulgado. Isso certamente potencializa a ideia de convergência e de 

compartilhamento vigente na web. Se antes, quando a lógica transmissiva previa um 

receptor passivo e um emissor que detinha toda informação, agora os laços entre os dois 

se estreitam e o papel de cada um se mistura e se modifica.  

 O plano médio é utilizado para captar a imagem dos apresentadores. 

Aparentemente há duas câmeras no estúdio: uma ao centro, bem em frente aos 

youtubers e outra ao lado direito deles. Ambas são estáticas, mas o corte de imagens 

constante deixa o ritmo do vídeo acelerado. Um outro recurso que potencializa essa 

cadência é a inserção dos trechos dos filmes que estão sendo abordados no vídeo.  
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 Um cenário semelhante é percebido no segundo vídeo, “Esquadrão Suicida! 10 

coisas que você não viu!”, o sofá é o mesmo, a decoração é a mesma e os movimentos 

de câmera também (Figura 2). Contudo, nesta produção, um pouco mais longa que a 

primeira, com 11 minutos e 55 segundos de duração, não há apresentadores convidados. 

Quem comanda o vídeo são os criadores do canal, Bock e Rolandinho. Podemos inferir 

que a escolha de quem apresenta o vídeo pode estar relacionado ao seu tema: se no 

primeiro vídeo o tema é sexo, há uma mulher para apresentá-lo; já no segundo vídeo, 

cujo o tema são super-heróis, dois homens comandam a produção. Entretanto, afirmar 

que há um viés sexista nessas escolhas pode ser algo que não corresponde ao perfil do 

canal, uma vez que estamos aqui analisando apenas dois dos mais de 500 vídeos 

publicados pelo “Pipocando”.  

 

Figura 2 - Frame do vídeo “Esquadrão Suicida! 10 coisas que você não viu!” 

 
Fonte: Canal “Pipocando”, 2016. 

 

 Há outros dois elementos que compõe a fachada e tendem a operar de forma 

integrada e coerente. A aparência e a maneira são, segundo Goffman (1975), estímulos 

que nos revelam tanto sobre o status social do ator quanto sobre o papel da interação 

deste ator. Goffman (1975) entende que tais estímulos são responsável por mostrar se o 

ator está realizando uma atividade formal, informal ou ainda se está em uma 

determinada fase de seu ciclo de vida.  A maneira que um ator revela em uma interação 

social indica qual o papel que aquele ator vai desempenhar naquela interação. É por 

meio da maneira que entendemos se o ator está na defensiva, se é arrogante ou humilde, 

por exemplo.  
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 Para o “Pipocando”, a aparência e a maneira são adotadas de acordo com a 

intenção do canal: falar sobre cinema e, é claro, ganhar visualizações e inscritos. É 

importante, então, que a atuação dos apresentadores seja cativante para o público, à 

medida que se aproxima dele e traz à tona elementos que fazem parte do cotidiano desse 

público.  

 No primeiro vídeo, o humor é usado constantemente como uma ferramenta de 

atração do outro. Com um balde de pipoca na mão (mais uma vez remetendo o cenário 

da sala de um espectador comum), Bock alerta olhando para a câmera posicionada no 

centro do cenário: “você garotinho que está assistindo e tem menos de 18 anos, pula, vai 

ver o vídeo dos Simpsons, do  Futurama, vai para o vídeo da Galinha Pintadinha”. 

Enquanto o rapaz manda o recado, Marcela gesticula sorridente confirmando as 

instruções dadas pelo apresentador. Essas atitudes iniciais dos youtubers anunciam o 

tom que será dado ao vídeo: embora o tema central seja o sexo, são o humor e o 

sarcasmo que farão parte de todo discurso adotado por eles.  

 O figurino de Bock e Marcela é simples: shorts e camiseta. Isso mostra ao 

público que ele não está lidando com um crítico de cinema formal. O que vai ser visto 

no vídeo é o cinema abordado de maneira descontraída, por meio de um vocabulário 

simples, abarrotado de gírias e linguagem pouco técnica. É importante ressaltar que 

embora haja dois apresentadores, a interação deles se dá predominantemente com o 

público. Isso fica evidente com o constante olhar direcionado às câmeras e o uso 

excessivo de vocativos. Entretanto, há momentos que os apresentadores interagem entre 

si. Nesses instantes, é possível notar que o tom da voz de Bock e Marcela mudam. Se 

com o público o volume da voz é alto e o ritmo acelerado, quando conversam entre si, 

as orações são pronunciadas de forma lenta.  

 Essas mesmas características também são observadas no segundo vídeo. O olhar 

constante para câmera, o figurino simples, o ritmo acelerado da fala, o volume alto da 

voz, o uso de vocativos, a linguagem coloquial, e a constante apelação ao humor e ao 

sarcasmo formam a aparência e a maneira do vídeo sobre o filme “Esquadrão Suicida”.  

Entretanto, os apresentadores assumem aqui uma postura de críticos de cinema que 

detém determinado conhecimento sobre o filme e tem a obrigação de passá-lo ao 

público. O título do vídeo: “Esquadrão Suicida! 10 coisas que você não viu!” confirma 

essa imagem. Na produção, os apresentadores são também os espectadores do filme 
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sobre o qual estão falando, mas diferentemente do público com o qual eles dialogam, 

Bock e Rolandinho possuem mais informações sobre o filme que o seu público.  

 Entretanto, o objetivo da interação social estabelecida é cativar o espectador à 

medida que informam sobre o assunto que está sendo tratado. Por isso, a construção de 

uma imagem arrogante não é adotada pelos apresentadores. Eles detém um 

conhecimento que seu público não tem, eles são espectadores diferenciados daquele 

filme, mas, ao mesmo tempo, eles se aproximam do público por meio da linguagem 

coloquial, tom da voz e excesso de humor.  

 Ainda nos minutos iniciais do vídeo, por exemplo, enquanto abordam a narrativa 

do filme “Esquadrão Suicida”, Bock afirma: “Eu gosto de bandidos com figurinos 

incríveis, imaginem o Fernandinho Beira-Mar...”. Rolandinho o interrompe e diz 

“...vestido de Arlequina”. Em um momento posterior, enquanto falam do arco dramático 

da personagem Arlequina, os apresentadores fazem menção a música de funk 

“Malandramente”, pois, segundo eles há uma aproximação entre a história do filme e a 

letra da música (em ambos os casos, uma garota se envolve com um bandido e passa a 

cometer crimes). Não satisfeitos em citar a música, os apresentadores interrompem seus 

comentários sobre o filme e passam a cantar o funk. Essa aparência e maneira não é 

comum aos jornalistas culturais e, por isso, gera humor, ao mesmo tempo que tira os 

apresentadores da posição de detentores do conhecimento sobre o cinema e os aproxima 

de um público leigo.  

  

Considerações Finais 

  

 Quando um determinado ator assume um papel social já estabelecido, verifica-se 

que, geralmente, uma determinada fachada também já foi estabelecida para esse papel, e 

o ator apenas seleciona aquela fachada e a utiliza na interação (GOFFMAN, 1975). A 

fachada referente ao canal “Pipocando” apresenta peculiaridades em relação a isso. Ao 

mesmo tempo que ela rompe com a fachada estabelecida por jornalistas culturais, 

críticos de cinema, entre outros, ela se aproxima da fachada adotada por apresentadores 

de TV, principalmente, de programas humorísticos.  

 Dessa forma, verificamos que nos vídeos apresentados neste artigo, os 

apresentadores do programa não exercem apenas aquele papel. Eles transitam entre o 

papel de críticos de cinema, de youtubers e de espectadores dos filmes que estão sendo 
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abordados. Isso pode ser notado durante toda a situação interacional construída no 

decorrer dos vídeos. Entretanto, há outro elemento que torna a fachada do canal algo 

que rompe com essas construções: a tecnologia e as possibilidades da plataforma. Em 

um programa de TV, a resposta do público naquela interação é conhecida, 

principalmente, pelos números de audiência. No YouTube, os números também são 

importantes, pois é através deles que ter um canal na plataforma se torna algo rentável 

para seu proprietário.  

 Em contra partida, a plataforma permite que o espectador esteja em constante 

diálogo com o youtuber. Seja por meio dos likes, dos comentários ou do 

compartilhamento do vídeo nas redes sociais, o público exerce um peso importante na 

construção da fachada. Ou seja, a realização de estudos sobre esse tipo de produção não 

deve ser desassociada da plataforma em que ela está inserida, ainda que Goffman, por 

exemplo, tenha definido o conceito de fachada apenas em situações face a face. 

Entendemos, portanto, que é a partir da plataforma que surgem as possibilidades de 

interação, de mudanças de papéis sociais e até mesmo de inserção de elementos 

discursivos que surgem daquela situação e reforçam seu entendimento e compreensão. 

 A plataforma aparece como uma possibilidade de solucionar as crises do 

jornalismo cultural, entretanto, é preciso compreender que a lógica transmissiva mudou, 

e, nas redes sociais, a figura de quem fala é tão importante quanto o que está sendo 

falado. O responsável pela difusão cultural no YouTube não tem o compromisso apenas 

com a informação, ele tem o compromisso com a visibilidade que é proporcionada a ele 

com as redes. A multiplicidade de papéis exercida pelo youtuber é um perigo para a 

divulgação cultural de qualidade, entretanto, são os inúmeros papeis interpretados por 

esses atores sociais que fazem com que um grande público se mostre interessado em 

uma informação que, há alguns anos, ficava restrita às mídias tradicionais e seus 

consumidores.  
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