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1. Resumo 

Esta monografia tem a finalidade de apresentar os aspectos audiovisuais e 

de roteiro criados pelos Youtubers, no qual usam o método de interação com 

seus seguidores. A plataforma Youtube que é uma mídia reconhecida em 

vários países, onde há uma diversidade de pessoas criando conteúdos dos 

mais variados temas como jogos, moda, culinária, esportes, cotidiano, entre 

outros. Hoje sendo uma das principais fontes de entretenimento do mundo, 

possibilitando as pessoas o acesso a qualquer tipo de informação de forma 

simples. Mas afinal como entender o fato de se utilizar uma simples câmera, 

vídeo, roteiro e alguns efeitos/ audiovisuais ao resultado de um número imenso 

de acessos em seu vídeo/canal?. Um estudo bibliográfico, comparativo e 

qualitativo, com a teoria de autores(as) reconhecidos pelos determinados 

temas apresentados neste trabalho, como (Paula Silibia,2008), (Colnago,2015), 

(Pase,2008), (Burgess e Green,2009), (Swale,1990), (Cândida,2006), (Kurose 

e Ross,2003), (Neto,2013), entre outros.  

Palavras-Chaves : Youtubers , Youtube, Roteiros Audiovisuais, Internet. 

 

2. Introdução  

Este trabalho acadêmico que possui o tema, Estudo e descrição dos 

Roteiros audiovisuais dos conteúdos postados no youtube , através dos 

youtubers Felipe Neto com seu canal “ Felipe Neto” (que é o antigo)” Não Faz 

Sentido!” e Pc Siqueira com o canal “MasPoxaVida”. 

Felipe Neto, um jovem mediano, comum, de 28 anos, que é reconhecido por 

seu senso crítico, explosivo, irônico, sarcástico e humorístico de expor suas 

opiniões sobre determinados assuntos. Um empreendedor de sucesso, que é 

amado por poucos e odiado por muitos justamente pelo modo como entrou em 

2010 na plataforma youtube com seu antigo canal “Não Faz Sentido!”. 

O Pc Siqueira é um jovem nerd paulistano de 30 anos, que ficou 

nacionalmente conhecido após criar um canal no YouTube em fevereiro de 

2010, onde passou a exibir os vídeos produzidos e editados por ele mesmo, 

contendo opiniões sobre os mais variados assuntos, ou, como dito por ele em 

seu vlog, “tudo sobre o que você não quer saber sobre assuntos banais”. 

Com fala mansa, tatuado e estrábico, conseguiu criar uma identificação 

rápida com inúmeras pessoas, com seus vídeos com roteiro, humor e timing na 



medida, o que torna impossível não assisti-los até o final. PC Siqueira 

consegue agradar tanto a seus inúmeros fãs adolescentes, quanto aos 

publicitários e empresários que passaram a enxergar nele uma excelente 

plataforma de comunicação com o mundo jovem. 

 

3. Objetivo Geral  

Compreender como aqueles que utilizam o youtube (Felipe Neto e PC 

Siqueira), podem atingir grandes públicos, com variadas opiniões e 

perspectivas. De forma que conquistam novos inscritos a cada dia. 

3.1. Objetivos Específicos 

 Análises dos roteiros audiovisuais; Suas características de edição em 

cada vídeo analisado, 

 Forma de abordagem sobre determinados assuntos; Como é utilizada a 

abordagem dos mesmos em cada vídeo tanto explosiva ou serena; 

 Narrativas e Tipologias de Felipe Neto e PC. Quais figuras utilizam para 

cativar seus inscritos, assim os convencendo. 

 

4. Metodologia 

A metodologia aplicada neste estudo acadêmico foi de forma bibliográfica, 

qualitativa e comparativa, fundamentando-se em tais autores como Fonseca 

(2002), Sanches e Minayo (1993) e Cristina Maria Nogueira Dias. O uso de 

cada tipo de pesquisa teve como principais fundamentos o levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

os aspectos narrativos e tipológicos em relação a atitudes, hábitos, opiniões e 

comparação de tipos de personalidades, publico alvo e assuntos discutidos. 

 

5.  Desenvolvimento 

5.1.   História da internet 

A APARNet (Advanced Research Projects Agency  Network),do 

departamento de defesa dos Estados Unidos da América, foi quem investiu 

para que esse tipo de comunicação acontecesse, pois gostariam de se 

comunicar durante o auge da Guerra Fria, para se informarem sobre onde os 

inimigos estavam atacando e onde iriam atacar.  



No ano de 1970 a ARPANet realizou a primeira ligação usando fios 

telefônicos nos quais passavam por baixo da Terra dentro das empresas  Bolt, 

Beranek e Newman. Onde em 1972 o Ray Tomlinson traz também o e-mail à 

rede, escolhendo o símbolo "at" ou "@" como maneira de especificar 

endereços de e-mail pertencendo a outros sistemas. Um ano após a ARPANet 

conseguir o feito de realizar ligações à longa distância, chegando nos países 

europeus na Inglaterra e Noruega (onde Estados Unidos tinham bases durante 

a Guerra Fria, e eram países do membros da OTAN "Organização do Tratado 

do Atlântico Norte"). 

Em 1974 Vint Cerf e Bob Kahn desenvolvem a técnica de comunicações 

TCP, que significa Transmission Control Protocolor(Protocolo de Controle de 

Transmissão), permitindo que múltiplas redes se compreendam, criando a 

verdadeira internet.  

Após 16 anos Tim Berners-Lee em 1990 criou a WWW (World Wide Web- 

Grande Rede Mundial), com interface gráfica e a criação de sites mais 

dinâmicos. "O principal evento da década de 1990, no entanto, foi o surgimento 

da World Wide Web, que levou a internet para os lares e as empresas de 

milhões de pessoas no mundo inteiro". (KUROSE, ROSS. 2013). 

Fazendo com que os sites criados teriam que ter o www, para que possam 

ser vistos e Tim Bernes-Lee controlá-los. “A internet transforma o processo de 

comunicação. A fórmula cartesiana emissor-mensagem-receptor é substituída 

pela confluência desses elementos numa ordem que não respeita a priori. O 

usuário é ao mesmo tempo o manipulador da mensagem e a própria 

mensagem.” (ROCHA, 2013).  

Marc Andreessen e seus colegas na Universidade de Illinois no ano de 1993 

criam o Mosaic, primeiro navegador a combinar gráficos e texto em uma única 

página, abrindo a web para o mundo com um software fácil de usar. 

Andreessen e outros na equipe do Mosaic no ano seguinte formam uma 

empresa para desenvolver o primeiro navegador comercial, o Netscape. Isso 

chama a atenção da Microsoft e de outros desenvolvedores que iriam investir 

no potencial comercial da web. Dois advogados da área de imigração 

apresentam o spam ao mundo, ao fazer propaganda de seus serviços de 

"green card lottery" --programa de distribuição de vistos norte-americanos. 



. A década de 90 foi o período em que a internet mais avançou, pois é um 

experimento que deu certo, e que estava revolucionando a tecnologia. 

 

5.2.     Plataforma de vídeo 

Basicamente, o compartilhamento de arquivos começou via disquete no 

início dos anos 70, prática tal que foi se tornando contínua, uma vez que trocar 

arquivos parece ser algo inerente ao uso de computadores. 

Pouco tempo depois, precisamente em 1979 o BBS (Bulletin Board System - 

aquele de letras verdes e de fundo preto) criado por  Ward Christensen, foi 

precursor da internet como o conhecemos, tornou-se um grande aliado à troca 

de arquivos. Pois, em tal sistema era possível enviar e baixar arquivos, bater 

papo com outros usuários, jogar online, etc. Porém só era possível acessá-lo 

usando uma linha telefônica. 

A partir dos anos 80 a transferência de arquivos aumentou 

consideravelmente. Simplesmente pelo fato de aparecer o FTP (Protocolo de 

Transferência de Arquivos), "HTTP e FTP são protocolos de transferência de 

arquivos e têm muitas características em comum; por exemplo, ambos utilizam 

o TCP". (KUROSE, ROSS. 2013). 

Onde você se conecta em um servidor para hospedar um arquivo, e pelo 

fato de obter o IRC (Internet Relay Chat), no qual era usado para bate-papo e 

troca de arquivos, permitindo troca de mensagens privada ou em grupo. 

Podendo-se se conectar com outro computador e baixar arquivos. 

Nos anos 80 a transferência de arquivos tinha sido uma loucura, 

aumentando drasticamente, mas, nos anos 90 ela se alastrou como uma praga 

(no bom sentido). Isso porque logo no seu início surgiram tanto a internet e o 

formato MP3 de músicas, o qual diminuiu o tamanho das músicas. Porém, 

mesmo tendo sido padronizado em 1991 o formato MP3, demorou até 1997 

com o lançamento do Winamp (reprodutor de mídia para pc's), para ter um 

aumento significativo em seu uso. 

Como uma forma de facilitar a procura por MP3s, o Napster foi lançado, 

serviço esse que pode ser considerado o primeiro P2P (peer-to-peer /pessoa 

para pessoa), pois era capaz de gerar uma lista com os resultados encontrados 

nos usuários conectados ao serviço. No entanto, o Napster não era totalmente 

P2P, pois usava servidores centrais para manter as listas de usuários e 



arquivos sempre atualizadas, apesar disso, a transferência de arquivos não 

usava tais servidores, mas sim, conectava um computador ao outro para 

realizar a transferência. 

Ainda existia a necessidade de compartilhar momentos que seriam mais 

naturais, e isso foi possível com a criação do site Vimeo que é um site de 

compartilhamento de vídeos. Onde as pessoas postavam o que estavam 

fazendo no seu dia-a-dia.  Mas, não ficou tão popular quanto o Youtube em 

2005, criado por dois jovens recém formados e dentro de uma garagem criando 

um programa que dentro de 20 meses valeria US$1,65 Bilhão. Envolvendo 

conteúdo pessoal, informativo, e entretenimento, no qual agradou a todos e 

continua a ter uma proporção muito grande na internet. 

 

5.3.   História do Youtube 

Hurley e Chen se conheceram na PayPal, e por incrível que parece saíram 

na mesma época nos meados de 2004. Por se conhecerem da mesma 

empresa, decidiram iniciar a criação de um programa de computador para 

dividir vídeos com os amigos. Porém a ideia ficou mais forte e acabou saindo 

do papel durante um jantar em Janeiro de 2005, quando fizeram arquivos 

digitais e queriam compartilhar este momento com seus amigos no dia 

seguinte, mais não conseguiam. Tentaram mandar por e-mail, porém gastavam 

muito tempo para enviar, e pensaram que deveria existir um jeito mais fácil e 

rápido de se fazer isso. Então montaram seu escritório em uma garagem em 

São Francisco (Califórnia, EUA). 

 

5.4.  Termo Youtuber  

YouTube vem do inglês you: você e tube - tubo, ou, no caso, gíria utilizada 

para designar a televisão. No caso, You television ficaria algo como "Você 

televisiona", "Você transmite", "Você na telinha", "Você na tela", etc. 

 

5.5.   Narrativa/ Tipologia de Youtubers 

A narrativa palavra gerada do latim Narrare que significa “contar, relatar, 

narrar”, literalmente tornar conhecido, derivada da palavra Gnarus que significa 

“o que sabe”. Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 



sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). 

Os tipos de narrativas e tipologias que podem ser considerados mais 

utilizados pelo youtuber Felipe Neto em seus vídeos são: propaganda, 

reportagem, história em quadrinhos, anúncio publicitário. Felipe usa o gênero 

de forma narrativa, contando acontecimentos de sua vida de forma informal 

com seus seguidores. Nos vídeos escolhidos do youtuber Pc Siqueira é 

possível visualizar os seguintes tipos de Narrativa/ Tipologia usadas pelo 

mesmo, reportagem, artigo de opinião, com a utilização do texto dissertativo- 

argumentativo e expositivo. 

 

5.6.  História do Youtubers 

Felipe, depois de observar e entender a época ruim que ele atravessou, 

decidiu recomeçar. Então, comprou uma câmera nos fins de 2009 e em 2010 

começou a gravar vídeos e a postar no site de compartilhamento de vídeos 

Youtube, no início sendo uma maneira de passar o tempo. 

Mas, começou a dar certo e as visualizações em seu canal aumentaram de 

forma inesperada, um dos vídeos mais visualizados é manifestando sua 

opinião sobre livro Crepúsculo, que fala de um romance sobre vampiro e 

humano. Esse tema expandiu em visualizações quebrando recordes do próprio 

Youtube, com milhões de visualizações em seu canal. 

O youtuber Pc Siqueira resolveu fazer seu primeiro vídeo depois de ir assistir 

o filme “Avatar” com seu primo Diego assim que o filme foi lançado só que não 

conseguiram assistir, porque o cinema estava sempre lotado e foi então que 

decidiram compartilhar essa situação através de um vídeo, realizaram 4 

tentativas de gravações.  

Por ser apenas um passatempo, Pc não tinha nenhuma expectativa da 

repercussão que teria, fazendo edições em suas fotos por ser vesgo e ter 

vergonha. Porém após ter feito sua página/canal MASPOXAVIDA no youtube, 

foi que seus amigos da internet repararam que ele era vesgo e simplesmente 

gostaram, sem nenhuma crítica. Naquela semana os vídeos que ele estava 

postando começaram a ser visualizados pela grande maioria das pessoas, na 

terceira semana o reconheceram na rua. 

 



5.7.  Análises - Roteiro/ Audiovisual - Felipe Neto e Pc Siqueira  

 Não Faz Sentido! - Crepúsculo; 

 Não Faz Sentido! - Fiukar; 

 Tipos de pessoas que assistem ao Oscar; 

 Vontadinha; 

 Safadão e a Síndrome do Undergroud 

 Mc Melody, pedofilia e psiquiatra; 

 Youtubers teens, ficar careca e escoteios; 

 Pc Siqueira VS Felipe Neto e fã babacas. 

 

6. Resultados 

Foi possível ser observado com as descrições dos roteiros e a parte 

audiovisual dos youtubers Felipe Neto e Pc Siqueira. O encontro de diferenças 

entre os mesmos, por cada um ter sua identidade, porém de certa forma, 

conseguem atingir o mesmo público alvo na plataforma de vídeos youtube. 

Na abordagem debordiana, o ser teria sido deslocado para o ter, por sua 

vez, teria se deslocado para o parecer ou aparecer. Em relação à aparência, 

Sibilia (2008) evidência que o indivíduo é o que se vê e como se deixa ver – 

argumentação que se aproxima da perspectiva de Goffman (1985), ainda que a 

autora não cite o teórico. Desta maneira, o indivíduo cria performances visuais 

de si.   

“Performar”, nesse sentido, é colocar-se frente ao olhar alheio, de modo que 

a existência é validada ou legitimada pela observação do outro, como podemos 

notar, por exemplo, em relação à postagem de vídeos no YouTube em busca 

de acessos e compartilhamentos.  

Com base nisso, é possível ver o quanto é importante o entendimento sobre 

o se expor ao outro e como você deseja que o outro o veja, situação que vive 

tanto Felipe Neto quanto Pc Siqueira. Assim, um dos posicionamentos 

adotados por Felipe Neto poderia ser chamado de eu performático espetacular 

– para estabelecermos um diálogo com as proposições das múltiplas faces do 

eu sugeridas por Sibilia (2008): eu narrador, eu privado, eu visível, eu atual, eu 

autor, eu personagem e eu espetacular. 

Em questão de abordagem Pc Siqueira, tem um desempenho mais sério, 

mesmo quando se quer tratar de algum assunto de forma mais cômica, 



humorística, por não tem tanta desenvoltura com seu “show do eu”, como 

explica Benilton Bezerra Jr (2002) “Se na cultura do psicológico e da intimidade 

o sofrimento era experimentado como conflito interior, ou como choque entre 

aspirações e desejos reprimidos e as regras rígidas das convenções sociais, 

hoje o quadro é outro: na cultura das sensações e do espetáculo, o mal-estar 

tende a se situar no campo da performance física ou mental que falha, muito 

mais do que numa interioridade enigmática que causa estranheza. 

Nos vídeos de Felipe Neto é visível a aplicação de efeitos visuais como 

figuras ilustrativas, jogo de montagem, mudança de cor da imagem, música de 

fundo, mesmo com a falha entre sua voz e o recurso de áudio. O youtuber, 

sempre teve o costume de interagir com seus fãs divulgando os links de suas 

redes sociais, e agora tem comunicado sobre seu livro que está à venda e sua 

peça teatral. Pc Siqueira já é mais discreto quanto a isso utilizando apenas 

cortes na maioria de seus vídeos, sem uso de efeitos visuais ou sonoros, o que 

realmente marcou sua identidade, sendo mais centrado no que tem proposto 

para seu público,  sem delongas, divulgando apenas seu canal e nos vídeos 

mais recentes o uso de merchandising sobre o livro que está em pré-venda. 

“A vida comum transforma-se em algo espetacular, compartilhada por 

milhões de olhos potenciais. E não se trata de nenhum evento emocionante. 

Não há histórias, aventuras, enredos complexos ou desfechos maravilhosos. 

Na realidade, nada acontece, a não ser a vida banal, elevada ao estado de arte 

pura. A vida privada, revelada pelas webcams e diários pessoais, é 

transformada em um espetáculo para olhos curiosos, e este espetáculo é a 

vida vivida na sua banalidade radical. A máxima é: “minha vida é como a sua, 

logo tranquilize-se, estamos todos na banalidade do cotidiano”.(André 

Lemos,2002). 

Dentre os efeitos que Felipe aplica em seus vídeos podemos citar tais como, 

corte “jump cut” que ocorre fazendo com que o youtuber mude do ângulo em 

que estava, a transição lenta e suave “Fade in” e  “Fade out”, a coloração da 

imagem sérpia, Black and White,  Wipe efeito que move a imagem A para a 

imagem B e Zoom. PC é uma metralhadora giratória, atira para todos os lados 

sem ter um real alvo. Felipe Neto é um sniper, um franco atirador, que atira 

para um determinado alvo que ele tem em mente. Sua atuação enquanto crítico 

cultural e de comportamento, a despeito de atuar num cenário “virtual”, 



obedece a uma lógica consagrada. Podendo ser citado o vídeo “Não faz 

sentido- Crepúsculo”, onde é possível observar sarcasmo, ironia, humor e 

grosseria explícita para ridicularizar não somente o livro, mais os próprios fãs 

da “saga” de Stephenie Meyer. 

 

7.  Considerações Finais 

Com base em tudo que foi apresentado durante o decorrer do trabalho, 

podemos concluir a enorme importância que os Youtubers vem conquistando 

no mercado de comunicação reunindo variadas informações, opiniões e visões 

de todos os fatos cotidianos e que atingem o publico em geral, fazendo do 

YouTube uma plataforma muito acima das demais, como rádio ou Tv, pois 

 esta simboliza uma velocidade e liberdade muito maior para a expressão de 

cada individuo seja o fornecedor dos vídeos ou aquele que comenta sobre as 

opiniões do fornecedor. 

Todos nós de alguma forma temos contido o nosso eu, por medo de 

exposição de nossa imagem e do julgamento de quem está ao nosso lado 

mesmo que seja virtualmente, o principal fator que torna uma pessoa apta a ser 

um youtuber é justamente isso “Dar a cara à bater” como dizem, como foi 

citado neste trabalho Felipe Neto e Pc Siqueira, vimos em cada um de seus 

vídeos os tipos de personalidade de cada um mostrado para quem quiser, 

bastando apenas acessar ao seu canal no youtube. 

Podendo assim concluir, que o Youtube é uma plataforma que ainda tem 

muito que crescer e tornar novos usuários Youtubers, possibilitando a troca de 

opiniões mesmo causando divergências, mas tornando de alguma forma o 

melhor aproveitamento da plataforma, pessoas que não conseguem se expor 

na vida real e decidem ter uma vida virtualmente, onde sentem mais segurança 

em demonstrar o seu eu interior. 
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