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1. RESUMO 

 

Este projeto trata de uma forma de arte digital e audiovisual recente e pouco 

pesquisada, chamada de Youtube Poop. O foco deste projeto será analisar os 

recursos artísticos e tecnológicos empregados em obras do movimento Youtube 

Poop nacional (YTPBR); além de pesquisar autores do YTPBR, autores de artes 

visuais e digitais precursoras e relacionadas ao movimento, e realizar entrevistas e 

debates para a criação de um documentário sobre esta forma de arte.  

   

2. INTRODUÇÃO 

 

O tema Youtube Poop é relevante por ser uma manifestação cultural iniciada por 

adolescentes e jovens interessados em novas tecnologias, e que tem um alcance 

significativo entre as redes sociais, visando ao público em geral.  

Este trabalho pretende analisar a estética e a tecnologia usadas em Youtube Poops 

brasileiros (YTPBR) – para comparar a linguagem do movimento com técnicas 

similares, encontrar características únicas do YTPBR e mensurar o seu alcance. 

O YouTube Poop é focado na mixagem, remixagem e alteração de clipes pré-

existentes de áudio e vídeo. Inicialmente, poops eram criados através da 

sobreposição de vídeos de forma aleatória. O nome poop é um acrônimo da frase 

“piece of other piece” – ‘peça de outra peça’. Esses vídeos alterados eram então 

hospedados no Youtube, e, aos poucos, uma pequena comunidade de autores foi 

formada com o intuito de confundir, irritar, chocar e entreter usuários do site. Os 

primeiros vídeos eram derivações de um número limitado de sources (clipes, fontes 

de áudio e vídeo), mas, conforme a comunidade de autores cresceu, cresceram 

também as possibilidades e a complexidade das edições.  

 

Os poops se diversificaram em vertentes e nas sources utilizadas em sua criação - 

remixes de cunho musical; alteração ou desintegração da narrativa original através 

de colagem e edição; incorporação de elementos da cultura digital, como vídeos 

virais; de cultura de massa, como programas de auditório da TV aberta; e da cultura 

underground são alguns gêneros existentes e que podem coexistir num mesmo 

poop. 

 

A rápida evolução da comunidade de poopers (autores de Youtube Poops) é mais 

um fenômeno da cibercultura:  “qualquer um com acesso à internet e uma conta no 

Youtube pode hospedar vídeos” (THUIJS, 2011, p. 5).  Assim, multiplica-se o 

impacto artístico, cultural ou social em outros usuários ou internautas. Essa 

comunidade nacional cresceu, extrapolando as fronteiras da Cibercultura, através de 

encontros presenciais de seus autores. Neles, os primeiros poopencontros, autores 
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nacionais se reuniram, discutiram técnicas e firmaram a existência da comunidade 

em 2011. Hoje, uma pesquisa no Youtube pelas palavras-chave “youtube poop br”, 

“ytpbr” e “youtube poop brasil” retorna 53.200, 86.900 e 2.020 resultados, 

respectivamente1.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  Analisar os recursos estéticos e tecnológicos utilizados em 

Youtube Poops brasileiros (YTPBR) e aplicar o conhecimento adquirido na criação 

de um documentário de curta-metragem.  

Objetivos Específicos:   Colher estatísticas sobre a popularidade do movimento.   

Criar um perfil demográfico de autores da comunidade pooper.  Estudar a 

estética e a linguagem de vídeos do movimento para definir o que é um poop e 

estabelecer critérios utilizados por autores na criação.   Pesquisar precursores, e 

técnicas similares relacionadas ao movimento. Criar diálogos entre autores de 

poops, autores da videoarte nacional, acadêmicos e o público em geral.      Avaliar a 

qualidade visual e músical de obras do movimento.    Avaliar o movimento, desde o 

produto final, até o conjunto das atividades da comunidade, como recurso de 

aprendizado tecnológico de softwares de edição de áudio e vídeo.   Avaliar a relação 

dos autores com suas próprias obras, com leis de copyright (direito à cópia e 

reprodução) e a aplicação destas em sites como o Youtube. Disponibilizar o 

documentário como source para a produção de poops pela comunidade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Compreender a estética do movimento pelo estudo de movimentos filosóficos e 

artísticos relacionados ao YTPBR – como o Absurdismo, o Dadaísmo, culture 

jamming, o détournement e a videoarte, a colagem, o mashup.   Através da leitura 

de textos de estudiosos relacionados à cultura digital e novas formas de mídia – 

como Pierre Lévy, Stijnie Thuijs e Andrew Keen – que expliquem os processos 

culturais e tecnológicos por trás do movimento.      

Realizar levantamento histórico dos primeiros Youtube Poops, de autores brasileiros 

e de mudanças significativas no movimento, da chegada ao Brasil aos dias atuais.     

A escolha de autores a serem documentados é baseada em sua relevância na 

comunidade e através de suas contribuições ao movimento. A criação do 

documentário se dará através da aplicação dos conceitos teóricos estudados, do uso 

de cenas gravadas, sources externas e de contribuições da comunidade.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

                                                           
1
 YOUTUBE, 2014. 
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Agosto: Pesquisa de obras do movimento Youtube Poop, atentando às 

diferentes vertentes e características estéticas. Levantamento e contato com 

autores da comunidade brasileira.  Setembro: Comparação das características 

observadas no movimento com literatura dos estudiosos supracitados. Início de 

conversas e entrevistas com poopers, autores da videoarte e acadêmicos.  Estudo 

de precursores e técnicas similares.  Outubro:  Início das gravações do 

documentário de curta-metragem. Início da redação do relatório parcial. 

Novembro: Continuação e edição das entrevistas com autores e professores. 

Dezembro: Realização de mostra de poops e debate com autores e professores. 

Continuação das gravações. Janeiro: Continuação das gravações, início da 

redação do relatório final.  Fevereiro a Abril: Continuação da redação do 

relatório final.  Maio: Finalização do documentário e apresentação, para 

professores e convidados, do documentário e de obras derivadas.  Junho: 

Finalização da redação e entrega do relatório final. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Criação de um perfil demográfico da comunidade, através de fichas para contato de 

autores. Entrevistas com autores da comunidade em andamento. Entrevistas 

com autores da videoarte e acadêmicos em andamento.  Gravação e edição de 

entrevistas em andamento. Pesquisa de autores, precursores e movimentos 

relacionados em andamento. Relatório parcial de pesquisa em andamento. 

Leitura de obras de referência em andamento.  Contato com pesquisadores 

internacionais em andamento. 
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