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Resumo
Oliveira, Daniela Fernandes; Habert, Angeluccia Bernardes. Navegando
pelo tubo: a comunicação individual de massa e os vídeos transmitidos
pelo usuário comum. Rio de Janeiro, 2009. 122p. Dissertação de
Mestrado. Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Recentemente, de maneira mais extensiva, mas desde o fim da década de
90, um fenômeno pôs em cheque os papéis de quem produz e de quem consome
informação no mundo. Esta dissertação procura analisar esse fenômeno na
internet, chamado aqui de comunicação individual de massa. Especificamente, o
foco deste estudo é o site de compartilhamento de vídeos YouTube, cujo slogan é
broadcast yourself, ou seja, “transmita você mesmo”, e que conta com mais de 78
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710815/CA

milhões de vídeos publicados – são cerca de 240 mil filmes adicionados todos os
dias. Integrante da fase web 2.0, na qual pessoas “comuns” passaram a publicar
textos, fotos, vídeos, comentários, desenhos e outros tipos de conteúdo na internet,
o YouTube, originalmente concebido por três amigos desejosos de compartilhar
com outros amigos seus vídeos pessoais, hoje integra o Google Inc., um dos
maiores grupos do mercado web. Além das réplicas de conteúdos já exibidos no
cinema, na TV e em outros meios, a grande maioria dos vídeos publicados e
exibidos no site é totalmente inusitada. Para a análise, foram agrupados os vídeos
produzidos por usuários comuns em três categorias: filmes virais, de família e
videobiografias. Por meio das análises desses filmes e do diálogo com teóricos,
são elaboradas questões atuais, como identidade, autoria e agenciamento coletivo,
que parecem refletir bem a sociedade conectada.

Palavras-chave
Youtube; Comunicação individual de massa; Vídeos virais; Filmes de
família; Video biografias.

Abstract
Oliveira, Daniela Fernandes; Habert, Angeluccia Bernardes.(Advisor)
Surfing on YouTube: the mass self communication and the videos
broadcasted by common users. Rio de Janeiro, 2009. 122p. M.Sc.
Dissertation – Departamento de Comunicação Social, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Recently, more extensively, but since the end of the 90s, a phenomenon
has changed the roles of those who produce and consume information in the
world. This dissertation attempts to analyze this phenomenon, called here “mass
self communication”, which took place in the internet in recent years.
Specifically, the focus of this study is the website YouTube, whose slogan is
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“broadcast yourself”, and has over 78 million uploaded videos - about 240
thousand movies are being added there every day. Of the web 2.0 phase, in which
ordinary people publish text, photos, videos, comments, drawings and other types
of content on the internet, YouTube, originally conceived by three friends willing
to share with their group their personal videos, today integrate Google Inc., one of
the largest worldwide technology corporation groups. In addition to the large
amount of cloned content, copied and digitalized from blockbuster movies, clips,
TV soap opera and other sources, most of the videos published and displayed in
YouTube are brand new. For the analysis of these videos produced by common
users, they were grouped in three categories: viral films, family movies and video
biographies. Some selected issues, particularly of identity, authorship and agency
are then discussed, raising speculations about the nature and prospects of a
interconnected society.

Keywords
Youtube; Mass self communication; Viral films; Family movies; Video
biographies.
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“A idéia de se fazer reproduzir pela câmera exerce uma enorme
atração sobre o homem moderno... A idéia de uma difusão em
massa da sua própria figura, de sua própria voz, faz empalidecer a
glória do grande artista teatral.”
Walter Benjamin em “A Obra de Arte na Época de sua
Reprodutibilidade Técnica”.

“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de
histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus
olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas
próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do
calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem
sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não
conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo
como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser; que
nos faz professores e doutores do que não vimos, quando
deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver”.
Amyr Klink em “Mar sem fim - 360 graus ao redor da
Antártica”.

