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À minha filha.  

 Que nenhuma violência seja grande o suficiente 

para te fazer desistir de lutar por todas as mulheres.  

   



RESUMO 

 

Este trabalho propõe analisar questões de gênero e violência através dos vídeos do canal 

do YouTube Jout Jout Prazer. O problema de pesquisa busca compreender como se dá 

a abordagem discursiva em relação a essas temáticas. O objetivo central da pesquisa é 

analisar os elementos e recursos discursivos propostos para tratar do tema, identificar os 

sentidos criados no discurso em relação a gênero, bem como compreender os sentidos 

sobre violência acionados por esses discursos.  Para tal, trabalhamos com os conceitos 

de gênero (SCOTT, 1995), feminismo (BEAUVOIR, 2009), violência (SAFFIOTI, 

2004), narrativas de si (GOFFMAN, 2007) e redes sociais (RECUERO, 2009). A 

metodologia é construída a partir da análise de discurso apoiada nos conceitos de 

Marcia Benetti (2008) e Eni Orlandi (1998). A pesquisa buscou compreender de que 

forma a questão de gênero atua sob os casos de violência, e como essa se materializa 

socialmente. A partir desse contexto, notou-se que Jout Jout utiliza uma lógica 

discursiva informal e de fácil entendimento mesmo quando trata de assuntos complexos 

de delicados. Sua fala é voltada ora para a vítima, ora para o agressor e de uma forma 

geral dialoga com todos os públicos. Sobre a questão da violência de gênero, 

identificou-se que de fato se trata de um problema histórico, social e cultural, que apesar 

de estar sendo discutido com mais força atualmente ainda não é tratado com a seriedade 

necessária.  
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ABSTRACT 

 

This work proposes to analyze issues of gender and violence through videos of the 

YouTube channel Jout Jout Pleasure. The research problem seeks to understand how the 

discursive approach is given in relation to these themes. The main objective of the 

research is to analyze the elements and discursive resources proposed to deal with the 

theme, to identify the senses created in the discourse in relation to gender, as well as to 

understand the senses about violence triggered by these discourses.For this, we work 

with the concepts of gender (SCOTT, 1995), feminism (BEAUVOIR, 2009), violence 

(SAFFIOTI, 2004), self narratives (GOFFMAN, 2007) and social networks 

(RECUERO, 2009). The methodology is elaborated through discourse analysis based on 

the concepts of Marcia Benetti (2008) and Eni Orlandi (1998). The research sought to 

understand how the issue of gender acts under the cases of violence, and how it 

materializes socially. From this context, it was noted that Jout Jout uses an informal 

discursive logic and easy to understand even when dealing with complex issues of 

delicate. His speech is directed at the victim, sometimes at the aggressor, and in a 

general dialogue with all the public. Regarding the issue of gender violence, it has been 

identified that it is indeed a historical, social and cultural problem that, although it is 

being discussed more forcefully today, is not yet treated with the necessary seriousness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho traz como temática principal a discussão de gênero e violência nas 

redes sociais, mais especificamente na plataforma do YouTube, no canal brasileiro Jout 

Jout Prazer. A partir desse recorte, os vídeos selecionados para análise foram “Não tira 

o batom vermelho”, “Vamos fazer um escândalo” e “Aprende a respeitar”. A pesquisa 

tem como eixo norteador a construção do discurso de Jout Jout a partir da desconstrução 

do próprio olhar e a reconstrução a partir do olhar do outro. Nesse contexto, é 

necessário salientar o papel atual da internet como tensionadora e facilitadora na 

discussão de assuntos de caráter social.   

 A partir deste recorte, o intento principal da investigação é compreender como se 

dá a abordagem discursiva em relação às temáticas gênero e violência no canal “Jout 

Jout Prazer”. Para melhor responder esta inquietação, o objetivo central da pesquisa é 

entender como o canal aciona questões de gênero e violência em seus vídeos. Também 

cabe analisar os elementos e recursos discursivos propostos para tratar dessa temática, 

identificar os sentidos criados no discurso em relação a gênero, bem como compreender 

os sentidos sobre violência acionados por esses discursos.   

 A relevância do tema trabalhado é superior ao âmbito acadêmico, já que, trata-se 

de um assunto de longa discussão histórica que se mostra cada vez mais atual. Questões 

como gênero e violência possuem um amplo caráter sociocultural e de desmistificação 

de pré-conceitos. Ao agregar o tema às redes sociais, e mais estritamente a uma 

plataforma que vem crescendo somente nos últimos anos no Brasil, o trabalho expõe a 

importância das redes virtuais na tentativa de trazer ao senso comum assuntos delicados. 

 A relevância ainda se dá em virtude da necessidade de debater a cultura da 

naturalização da violência de gênero, desmistificando concepções e papeis exercidos e 

impostos aos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Esse debate 

também é essencial na formação de uma jornalista capaz de compreender o contexto em 

que vive, não alheia a questões de desigualdade e preconceito. Além desse 

entendimento, essa discussão é importante para a investigadora que como mulher 

vivencia fragmentos dessa realidade. 

  Embora de grande importância, este tema ainda tem sido pouco investigado 

pelos pesquisadores da área de comunicação, e pouco discutido pelos estudantes de 

Jornalismo nas instituições de ensino superior, entre as quais o Centro Universitário 
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Franciscano. São as pesquisas realizadas nas áreas de Direito, História e Psicologia, 

entre outras, que têm fornecido as bases para a compreensão do assunto. 

 Em busca de trabalhos acadêmicos que contemplassem o mesmo objeto 

empírico ou que trouxessem propostas semelhantes foram encontrados, em especial, 

duas publicações nos anais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom). O primeiro tem o título Internet e Redes Sociais: Uma análise 

das possibilidades de interação através do YouTube e o WebSite e foi realizado por 

acadêmicos do Centro Universitário do Norte, em Manaus. A pesquisa trata da internet 

como uma ferramenta inovadora, das redes sociais como meio de difusão e da 

plataforma do YouTube como meio de interação. O artigo propõe pensar também o Ser 

pós-moderno e sua reinvenção diária por meio dessas redes e conexões.  

 Outra pesquisa, denominada Não Tira o Batom Vermelho: a Informação na 

Perfomance de Jout Jout, realizado pela acadêmica Andressa Fantoni na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC), traz o canal de Julia Tolezano 

como objeto de investigação. O trabalho reflete sobre o fenômeno do vlog no YouTube 

assim como a eclosão de Jout Jout após o vídeo em que fala sobre relacionamentos 

abusivos. Questões como empoderamento feminino e identificação do público também 

são discutidas no estudo.   

Na busca da construção teórica para a compreensão do objeto empírico, alguns 

conceitos foram levantados à luz de uma gama de autores de áreas como comunicação, 

sociologia e filosofia. Os principais eixos norteadores da pesquisa giram em torno do 

conceito não biológico de gênero e suas nuances, apoiados sob a perspectiva de Joan 

Sccot (1995), Simone de Beauvoir (2009), Guacira Loro (2003), Ana Colling (2004), 

Marcia Tiburi, (2015).  

Articulamos outros pensadores que dialogam com as pesquisadoras, trazendo 

mais alguns conceitos chave na construção do referencial teórico, como a questão da 

violência e do patriarcado, discutido por Heleieth Saffioti (2004).  Em outra perspectiva 

Erving Goffman (2007) e Dominique Maingueneau (1984) são trabalhados para elucidar 

os conceitos de Selfe e Ethos, inserindo no diálogo as narrativas de si e a construção do 

ser por meio das variáveis do mundo onde vive e das pessoas que o cercam. 

Ainda, abordamos questões acerca da internet e redes sociais, assim como a 

cultura de convergência e participação, trazidas inicialmente por Rachel Recuero (2009) 

e Henry Jenkins (2012). Posteriormente, Jean Burguess e Joshua Green (2009) 

corroboram mais especificamente sobre a reflexão do fenômeno YouTube e sua 
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influência na cultura participativa em que identificamos uma parábola de seu 

crescimento exponencial e analisamos sua adesão por uma grande parcela da população 

mundial. 

Tratando-se da prática investigativa, na primeira etapa do desenvolvimento do 

trabalho selecionamos três vídeos do canal de acordo com sua temática, correspondendo 

ao assunto proposto. A metodologia escolhida para a elaboração do trabalho foi a 

análise de discurso, baseada nos conceitos de Marcia Benetti (2008) Eni Orlandi (1998) 

e Michel Pêcheux (2014). Para isso, elencamos três categorias de análises acerca dos 

conceitos desenvolvidos anteriormente, sendo elas: violência sexual, violência 

psicológica e assédio sexual e pedofilia. As formas como Jout Jout interpela o 

espectador também foram analisadas.   

 Logo, no capítulo 1, discorremos sobre os conceitos de gênero, de violência de 

gênero e feminismo. Já no capítulo 2, discutimos a respeito das redes sociais, sobre a 

plataforma do YouTube a linguagem youtuber, sobre a produção audiovisual para 

internet e as narrativas de si.  O capítulo 3 é dedicado à metodologia, pautada pela a 

análise de discurso, momento em que realizamos as análises a partir da transcrição dos 

vídeos selecionados no canal “Jout Jout Prazer”.  

 O último capítulo traz os resultados da pesquisa a partir das análises feitas 

anteriormente sobre o discurso de Jout Jout, buscando evidenciar sua forma de 

interpelar o público, assim como algumas considerações sobre os sentidos produzidos 

em relação à violência de gênero. Tratando-se do contexto da violência é possível 

identificarmos questões histórias e culturais por trás da naturalização de eventos 

agressivos e da falta de impunidade e discussão sobre o tema na busca por políticas que 

de transformação quanto a essa forma de opressão, ainda que o debate tenha se 

expandido atualmente. Em relação ao discurso, Jout Jout utiliza uma linguagem 

acessível e agradável até mesmo para dialogar acerca de temas como delicados e 

complexos. A youtuber conversa diretamente com a vítima e também com o agressor. 

Seus vídeos não possuem uma grande produção ou cenário extravagante e sua relação 

com a realidade aproxima ainda mais seu público.   
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1.  GÊNERO: NASCI VERSUS SOU DE FATO 

 

A discussão que envolve gênero e violência de gênero tem se fortalecido com 

base na criação de dispositivos voltados à quebra de preconceitos que auxiliam no 

combate da cultura que naturaliza e aceita a violência contra a mulher, o racismo, a 

homofobia, a transfobia, e tantas outras formas de opressão. A implementação de 

políticas públicas, o debate que tem início na escola, a abordagem do assunto de forma 

crítica pela mídia e muitas outras práticas tem auxiliado nessa constante desconstrução 

de valores e condutas.  

Uma das propostas deste trabalho é pensar como as redes sociais têm auxiliado 

nesse processo trazendo assuntos de natureza política e social de forma crítica. E mais 

especificamente como a influenciadora digital Jout Jout aborda temáticas como gênero, 

violência e feminismo em seu canal através de seu discurso e da junção de relatos de 

mulheres próximas e desconhecidas.  

Para que se possa pensar o discurso nos vídeos escolhidos para análise é de suma 

importância que se compreenda certos conceitos presentes nesse universo, como o de 

gênero, por exemplo. Para a socióloga francesa Joan Scott (1995) os termos gramaticais 

nos permitem codificar as palavras, assim, criando um sentido formal para elas. 

Contudo, esse sentido não diz respeito somente à questão de codificação ou 

decodificação. Vai muito além disso, explorando nuances e variadas possibilidades de 

designação. Contrariando um paradigma da inscrição biológica, o termo “gênero” 

proposto pela pesquisadora é considerado histórico e não é visto apenas como uma 

maneira de classificar fenômenos.    

Segundo a autora, gênero e características sexuais biológicas não estão atreladas, 

já que o conceito de gênero é muito mais amplo e abrangente, abarcando uma infinidade 

de elementos e símbolos. Nesse sentido, a autora francesa Simone de Beauvoir (2009), 

em sua obra O Segundo Sexo, traz uma discussão que corrobora com a teoria de Scott, 

quando afirma que “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2009, p. 

9.), levantando aspectos sociais do conceito de feminino. Dessa maneira, podemos 

entender que gênero ultrapassa a barreira biológica. Definir-se “homem” ou “mulher” é 

uma questão, acima de tudo, de identificação e vivência.   

A diferenciação de identidade de gênero, papel de gênero e sexo biológico 

também tem sido discutida com mais força em redes sociais como o YouTube por 

influenciadores. A transexualidade vem sendo abordada por homens e mulheres trans, 
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por canais como o “Canal das Bee” que aborda questões de gênero e sexualidade, pela 

própria Jout Jout e por outros influenciadores. Eles expõem a importância de 

conhecermos a diferença desses conceitos desde cedo.  

Denominar-se transgênero ou cisgênero, nesse caso, depende de uma soma entre 

fatores biológicos e de identidade. Um sujeito que se identifica com o sexo de 

nascimento é intitulado “cis”. Dessa forma, quem nasce com a genitália feminina e se 

identifica com o gênero feminino é considerado uma mulher cis. Já quem nasce, por 

exemplo, com a genitália feminina, mas se identifica com o gênero masculino é 

qualificado como homem “trans”, pois transcendeu ao gênero que lhe foi determinado 

biologicamente. Ainda existe quem não se identifique com nenhum dos dois gêneros e 

denomine-se “não binário”.  

Por papel de gênero, compreende-se a junção de condutas e valores os quais 

depositamos em cima do homem e da mulher. Em outras palavras, é como esperamos 

que ambos os gêneros se comportem a partir um padrão considerado socialmente 

aceitável para cada um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: a figura abaixo explicita a diferença do significado de identidade de gênero, orientação sexual, 

sexo biológico e papel de gênero.  
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Fonte: Reportagem sobre identidade de gênero publicada na revista Geledés 1 

 

O papel social da mulher é construído não somente pelos fatores biológicos, 

como já exposto, mas também por meio de variáveis culturais, sociais e históricas. Essa 

carga histórica é imposta desde muito cedo no que se refere ao papel da mulher e do 

homem e de suas ações e obrigações perante a comunidade. Nesse caso, não apenas a 

definição de feminino é pressuposta, mas também a expectativa em relação à suas 

atitudes enquanto atores sociais. A mulher, nesse sentido, está atrelada à imagem de 

fragilidade, mãe/cuidadora, dependente, subordinada e responsável pela manutenção do 

lar, não podendo se desvencilhar dessas definições sem causar impacto social.  

Embora o foco do trabalho seja o estudo de gênero e do feminino, é importante 

salientar que é impossível compreender seus significados sem adentrar na compreensão 

do termo “masculino”. A autora Nathalie Davis (1975) faz uma analogia para 

demonstrar a importância de não manter o foco apenas no fenômeno em si, mas também 

em fatores que o influenciam: “não deveríamos trabalhar unicamente sobre o sexo 

oprimido, do mesmo jeito que um historiador das classes não pode fixar seu olhar 

unicamente sobre os camponeses” (SCOTT, 1995, p.3). A frase da autora elucida a 

                                                 
1 Disponível em: http://www.geledes.org.br/genero-nao-e-ideologia-e dentidade/#gs.ByyJLT8. Acesso em 

08 de maio de 2017. 

http://www.geledes.org.br/genero-nao-e-ideologia-e%20dentidade/#gs.ByyJLT8
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importância de manter o olhar não apenas no fenômeno, mas também no plano geral, 

buscando não alienar o pensamento.      

  Nesse caso, é necessário que se compreenda os simbolismos por trás da 

expressão “masculino”. O homem está ligado à parte provedora da família, aquele que 

sustenta e determina a maioria das regras do lar. Está relacionado também à figura 

paterna, que em muitos casos é vista como personagem com menos responsabilidade 

sobre a criação dos filhos. Nesse molde de pensamento, a mulher tem obrigações 

sexuais e de conduta dentro do relacionamento sendo a que satisfaz e se submete.  

Conforme Scott, as pesquisas que têm como foco as relações de opressão 

estabelecem também uma ligação direta e indivisível entre classe, raça e gênero, não se 

configurando isoladas. Dessa forma, é papel dos pesquisadores não somente expor um 

evento de opressão, mas também investigar sua natureza e evidenciar a voz do 

oprimido. Corroborando com essa ideia, os estudos sobre o feminino colocam a mulher 

como protagonista e criadora de sua história, e não somente como um mero personagem 

inserido no contexto de outro.   

O gênero como categoria de análise, como traz Joan Scott (1995), trata-se da 

busca pela legitimação acadêmica nos estudos envolvendo o feminismo e as mulheres, 

não as tratando apenas como um “sujeito histórico legítimo”, mas nomeando-as e assim 

possibilitando a posição analítica. Ela propõe algumas questões importantes a serem 

pensadas acerca do real entendimento do conceito de gênero como, por exemplo, os 

altos valores investidos na virilidade e não na feminilidade, a associação feita pelas 

crianças que vivem em lares onde os pais dividem as atividades parentais e todo esse 

sistema de significados e representações que constroem o sentido do termo. Ela aponta 

que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder” (SCOTT, 1995, p.14).  

Dessa forma, a autora coloca a questão de gênero como principal na hora de 

significar e ressignificar as relações humanas de poder. Mas não podemos nos esquecer 

que outros fatores influenciam na existência de uma hierarquia de poder como a classe 

social, a faixa etária e a cor. No modelo de sociedade em que vivemos, uma mulher é 

oprimida diariamente por atitudes e comportamentos machistas que a colocam como um 

ser “inferior” apenas por seu gênero. A mulher negra é ainda mais oprimida. A mulher 

negra e de classe social baixa ainda mais. E assim, outros coeficientes sociais se somam 

e não é possível que se escolha apenas um para defender e lutar.  
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O gênero é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as 

relações complexas entre diversas formas de interação humana. Quando os 

(as) historiadores (as) procuram encontrar as maneiras como o conceito de 

gênero legitima e constrói as relações sociais, eles/elas começam a 

compreender a natureza recíproca do gênero e da sociedade e das formas 

particulares, situadas em contextos específicos, como a política constrói o 

gênero e o gênero constrói a política. (SCOTT, 1995, p.23)  

 

A autora enxerga as organizações sociais como conexões diretas de 

representações de poder.  Para exemplificar como a questão de gênero é pensada dentre 

essas formas de representação, Scott (1995) traz pilares importantes. O primeiro diz 

respeito às questões simbólicas ligadas à figura feminina, que assomam diversas 

interpretações distintas e que por vezes se contradizem, como as famosas figuras de Eva 

e Maria2, por exemplo. A partir disso, podemos pensar a fundo as questões de 

interpretação dos conceitos e dos papéis ligados ao gênero masculino e ao gênero 

feminino.  

Essas apreciações dogmáticas do que “é papel da mulher” são disseminadas 

cultural e socialmente por meio de doutrinas científicas, políticas, religiosas, familiares 

e educativas.  Scott (1995) evidencia o papel dos grupos religiosos fundamentalistas nas 

práticas que têm em vista retomar o que é considerado “papel tradicional” da mulher na 

sociedade e que colaboram com o aumento dos estigmas, da opressão e da violência. 

A questão de gênero é, portanto, um dos algarismos presente nas relações de 

opressão comumente conhecidas e vivenciadas de forma generalizada no mundo. Em 

alguns lugares dá-se de forma mais agressiva e escancarada por conta dos radicalismos 

culturais quem envolvem a figura da mulher. Em outros, apresenta-se de forma mais 

sutil e despretensiosa, mas é igualmente naturalizada.      

 A equidade dos direitos entre homens e mulheres e a busca pela compreensão e 

problematização do fenômeno da dominação masculina na sociedade como um todo 

vem sendo discutidas há muitos anos por intelectuais e militantes envolvidas no estudo 

da teoria política feminista. Essa corrente plural e abrangente questiona pontos acerca 

da desigualdade de gênero e como ela afeta a as organizações sociais, assim como as 

relações de poder. Apesar de muito do que preconiza o pensamento machista ter sido 

                                                 
2 Eva nesse caso contribuiu para a construção da imagem da mulher como sujeito inferior, frágil à 

tentação e pecadora. Maria por sua vez, representa o status da perfeição sendo vista como a mãe, 

cuidadora, que zela pela família e que deu a luz ao bem maior da humanidade segundo o cristianismo, o 

menino Jesus. (RIBEIRO, 2000).    
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desconstruído ao longo dos anos, as pautas se renovam a cada progresso e o movimento 

continua caminhando em direção à igualdade.  

 

  

1.1. A POLÍTICA E O MOVIMENTO FEMINISTA 

  

 A partir de questões levantadas a respeito de gênero, desigualdade e opressão, 

partimos para uma breve contextualização sobre o movimento feminista, suas práticas e 

investigações para que possamos entender como essa luta se configura.   

 Miguel e Biroli (2014) acreditam que a política feminista busca entender 

principalmente como o modelo machista e de dominação masculina interfere na 

organização da sociedade e nas relações que a permeiam. Também tem como escopo 

compreender de que forma essas relações de poder interferem na esfera pública, 

limitando socialmente a participação das mulheres que, mesmo após quase um século de 

sufrágio feminino, continuam a ser marginalizadas na política, por exemplo. Além 

disso, está na pauta debates sobre a invisibilidade da mulher como sujeito histórico, 

questões ligadas à divisão do trabalho, criação de estereótipos e do corpo feminino 

como objeto de satisfação masculina. Em suma, o que feminismo busca entender e 

questiona é “como, enfim, as desigualdades de gênero se realizam em conexões 

complexas com as de classe e de raça, compondo injustiças que obstruem a construção 

da sociedade mais democrática?”. (MIGUEL; BIROLI, 2014, p. 13).  

 Os autores apontam que essa desigualdade de gênero está presente em uma 

parcela quase total da sociedade. Em algumas com mais força e evidência, em outras de 

uma forma um tanto mascarada ou naturalizada no cotidiano. Mas, por muito tempo na 

história, essa desigualdade não foi escondida, mas sim tratada como algo necessário. O 

feminismo recusa essa concepção e traz em seus ideais a rejeição às relações de 

opressão e dominação.  

 É de extrema importância lembrar que o movimento feminista, por ser amplo e 

diversificado, possui diversas vertentes, apesar da luta ser baseada nas mesmas pautas e 

demandas de discussão. As diversas autoras, em suas diferentes escolas, trazem distintas 

formas de pensar e avaliar as questões de gênero, mas em algum momento esses 

pensamentos acabam por se transpassar e se somar. Como o objetivo desta pesquisa não 

almeja inventariar esses movimentos, entendemos como importante citar a sua 
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existência, contudo não adentraremos nas diferentes vertentes do feminismo para não 

pecar no aprofundamento necessário que isso exigiria. 

    Tendo em vista o que já foi trabalhado, não podemos desvincular a política 

feminista da política e das relações sociais, já que ela está profundamente ligada com a 

construção de um novo modelo de sociedade livre da opressão que envolve as questões 

de gênero. Os debates feministas buscam, portanto, “uma sociedade em que mulheres e 

homens tenham chances equivalentes de alcançar as posições de poder, prestígio e 

vantagem material” (MIGUEL; BIROLI, 2014, p. 147).     

 Complementando essa ideia, Tiburi (2015) coloca como compreensão errônea 

do feminismo pensar que ele se trata de uma ideologia que visa à supremacia de algum 

gênero, ao contrário disso, assume sua posição como defensor da igualdade de gêneros. 

 Não se pode ver o feminismo, então, como uma mera inversão do jogo de poder e da 

lógica da dominação masculina. O feminismo não surge de um movimento ideológico e 

abstrato, mas sim de uma realidade vivenciada pelas mulheres e o movimento – 

formado classicamente por mulheres – rememora sua história, e, a partir dela, avalia-se 

o passado, debate-se o presente e constrói-se o futuro.  

 

Ao mesmo tempo, o feminismo é um projeto filosófico que visa mudar o 

mundo. Ele relê a história a contrapelo, analisa a história pelo espelho 

retrovisor buscando a tradição das mulheres, esquecidas e oprimidas, como 

uma história que tem algo a nos ensinar. Neste sentido, se pode dizer que o 

feminismo é a filosofia que tem como base um impulso ético e um efeito 

político. (TIBURI, 2015, s.p). 
             

A autora ainda coloca como questão relevante se pensar a pluralidade do 

movimento. Esta, que vem acompanhada não apenas das tendências de pensamento 

coletivo, mas também da singularidade de pensar-se como um indivíduo inserido em 

uma coletividade. Para Tiburi (2015), não há sentido em se falar em feminismo e não 

deixar que ele transborde as margens. A marginalização do movimento é o que lhe 

permite legitimar-se e se fortalecer-se. Manchar o movimento e exceder o meio 

acadêmico no qual surgiu é proporcionar de fato a transformação social. 

 

[...] tirá-lo do clima puramente acadêmico, do clima de qualquer pureza, 

branca, de classe média ou alta, de corpos autorizados, de crenças em 

identidades estanques e propostas como naturais pelo sistema da razão que 

administra a não-identidade evitando que ela floresça (TIBURI, 2015, s.p). 
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 Para exemplificarmos essa marginalização, podemos associá-la a questões 

midiáticas e do cotidiano. Assim, podemos enxergar uma determinada mulher, 

estudante de um curso superior, que lê autoras clássicas presentes no feminismo como 

Simone de Beauvouir, tão feminista quanto uma mulher pobre, que mora na periferia e 

nunca freqüentou o ensino superior muito menos leu obras feministas, mas exerce esse 

papel diariamente quando ajuda a cuidar dos filhos de sua vizinha. Também, quando 

questões como gênero, igualdade e violência são temáticas de programas em canais de 

TV aberta, já que a televisão é o veículo que atinge a maior parte da população de todas 

as classes sociais. Segundo os dados do IBGE de 2014, o aparelho de TV está presente 

em cerca de 67 milhões de domicílios no país, o que equivale a 97% das residências.  

 A violência de gênero é uma das principais pautas presente nas demandas de 

discussão do movimento. Vencer o machismo e lutar pela igualdade é parte de um plano 

geral onde está inserido o desejo de suprimir os números de casos de agressão contra a 

mulher todos os dias.  

 

1.2. VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

O conceito de violência, a partir do entendimento popular, se debruça na ideia de 

plenitude e bem estar palpável da vítima. Por isso, no Brasil, muitas pessoas propagam 

o pensamento do ditado popular: “vão-se os anéis e ficam os dedos”. Ditado esse que 

condiz somente com a ideia da manutenção da integridade física da pessoa, já que, 

sugere que, no caso de um assalto, por exemplo, a vítima não ser agredida é uma vitória. 

Segundo a socióloga brasileira Heleieth Saffioti (2004), isso ocorre devido à frequência 

com que a população precisa encarar atos violentos. Para ela, tanto os brasileiros como 

os estrangeiros que vêm fazer turismo no Brasil sabem caracterizar a violência palpável 

de forma muito nítida. 

Saffioti (2004, p.17) entende o conceito de violência como a “ruptura de 

qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, 

integridade sexual, integridade moral”. É importante salientar que de todos os tipos de 

violência, sob a perspectiva de todas as formas de ruptura, as únicas que saem do campo 

palpável são as de ordem moral e psíquica. Contudo, ambas podem tornar-se palpáveis, 

dependo da natureza da violência. Tortura psíquica e violência moral não são percebidas 

por grande parte da sociedade como agressão, por serem materialmente cobertas de 

sutilezas. 
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Feridas do corpo podem ser tratadas com êxito num grande turno de casos. 

Feridas da alma podem, igualmente, ser tratadas. Todavia, as probabilidades 

de sucesso, em termos de cura, são muito reduzidas e, em grande parte dos 

casos, não se obtém nenhum êxito. (SAFFIOTI, 2004, p.19).  

 

A autora ainda salienta que pessoas que sofreram qualquer abuso, seja ele físico, 

psicológico, moral ou sexual são caracterizadas pela ciência como ser humano com 

mais potencial para reproduzir tais atos violentos ou sodomizar outros seres humanos, 

assim como também é visto como uma pessoa mais suscetível a violências futuras, 

devido ao trauma proporcional ou não ao abuso sofrido. 

Dentre a massa esmagadora da população que convive com o medo de sofrer 

qualquer forma de violência estão as mulheres como protagonistas de quase 90% dos 

casos de hostilidade, brutalidade, agressividade e assédio, denunciados todos os dias nas 

delegacias especializadas em todo o Brasil. Nesse universo, os homens, que ocupam 

uma margem de 10% dos casos de violência, estão no papel de agressores em 97% dos 

casos de violência sexual, por exemplo. 

Conforme os indicativos da pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, em 

2015, a maioria dos casos de violência ocorridos no Brasil acontece com mulheres, 

negras e que moram nas zonas periféricas das cidades. A Central de Atendimento à 

Mulher, somente nos primeiros dez meses de 2015, recebeu cerca de 63 mil denúncias e 

destes casos, em 67,36% das ocorrências a violência havia sido cometida por homens 

que já haviam tido algum vínculo afetivo com a vítima.  

Das denúncias realizadas, segundo a pesquisa, 49,88 % são referentes à agressão 

física, 30,40% à violência psicológica, 7,33% à violência moral, 2,19% a danos 

patrimoniais, 4,86% à violência sexual, 1,76% ao cárcere privado e 0,53% ao tráfico. 

Além disso, a pesquisa indica que 77,83% dessas mulheres possuem filhos e que mais 

de 80% deles já presenciou ou também sofreu violência. 

 Se tratando dos casos de feminicídio no Brasil, o Mapa da Violência 20153 

mostra que, entre as mulheres brancas, os eventos diminuíram quase 10%, enquanto no 

mesmo período a porcentagem aumentou 54% entre as mulheres negras. Todos esses 

dados somados nos mostram mais uma vez que relações de opressão e desigualdade não 

são configuradas de forma aleatória. Elas são agravadas por fatores como classe social e 

cor.   

                                                 
3 Disponível em: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. 

Acesso em 17 de junho de 2017.  

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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Para que possamos entender melhor essa configuração, Safiotti (2004) dá o 

exemplo dos homens negros que em busca de uma equalização de discriminações, 

passaram a se casar com mulheres brancas, para que sua posição de “gênero superior” 

igualasse a soma de diferenças a zero. Com as mulheres negras essa equalização não 

acontece, já que estão colocadas como inferiores pela questão de gênero e também, pela 

cor de sua pele. Safiotti (2004, p.31) afirma que “na ordem patriarcal de gênero, o 

branco encontra sua segunda vantagem. Caso seja rico, encontra sua terceira vantagem, 

o que mostra que o poder é macho, branco e, de preferência heterossexual”.   

 Assim, para desvendarmos questões acerca da violência de gênero, ou 

simplesmente entendermos o porquê das mulheres serem as principais vítimas de 

agressão, abuso psicológico, estupro e humilhação, é importante lembrarmos-nos da 

lógica de dominação masculina ou patriarcado tão recusada pelo movimento feminista. 

O patriarcado que nada mais é do que uma das manifestações históricas de dominação 

masculina que se transformou ao longo dos anos: passou da subordinação direta da 

mulher ao homem, para um conjunto de privilégios, garantias e liberdades masculinas. 

É o que coloca o homem como ser superior e forte e a mulher como ser inferior e 

subordinado. 

Por conta desses dados alarmantes e de um caso em especial, ocorrido em sete 

de agosto de 2006, foi sancionada no Brasil a Lei 11.340, nomeada Lei Maria da Penha, 

que configura crime qualquer discriminação ou violência contra a mulher. A lei ganhou 

esse nome em virtude de uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que 

durante 23 anos consecutivos foi vítima de violência doméstica. Seu marido, na época, 

tentou assassiná-la duas vezes. Na primeira vez com uma arma de fogo quando a deixou 

paraplégica. E algum tempo depois novamente, quando atentou contra a ex-esposa 

tentando afogá-la e posteriormente eletrocutá-la.  
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2. MUDANÇAS PELAS REDES SOCIAIS DIGITAIS  

 

O avanço das tecnologias digitais e o crescimento do consumo de dados de 

internet – principalmente após o boom da internet banda larga – aliado à modernização 

das plataformas para acesso mobile e dos próprios aparelhos celulares proporcionaram 

nos últimos anos aumento do número de pessoas navegando, buscando sites, acessando 

suas redes sociais, trabalhando ou exercendo outras atividades desenvolvidas facilmente 

durante o dia, de qualquer lugar.  

 Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), responsável 

pelo controle das redes de telefonia no país, no início de 2016, existiam cerca de 25,44 

milhões de conexões banda larga no Brasil, afora, é claro, os outros milhões de pacotes 

de dados de internet para dispositivos móveis consumidos diariamente. As chamadas 

tecnologias de transmissão de dados de 3ª ou 4ª geração popularizadas como “3G” ou 

“4G” possibilitam além dos pacotes de dados, downloads mais velozes, acesso à 

televisão no celular, jogos tridimensionais e a própria internet banda larga.  

 Com a melhoria na velocidade da internet e a evolução dos aparelhos móveis, o 

consumo de diferentes conteúdos, em formatos e plataformas distintas, tornou-se algo 

simples. Com a facilitação dos uploads de vídeos e fotos, por exemplo, o número de 

internautas procurando por materiais multimídia também cresceu. Assim, as timelines 

das nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e o próprio Whatsapp 

tornaram-se repletas de vídeos. E algumas redes sociais, como o Snapchat, foram 

criadas especificamente para isso. Essa diversidade de conteúdos em diferentes 

plataformas nos possibilita entender com mais clareza como se dá o processo de 

convergência em rede e o crescimento de redes sociais como o YouTube.    

Jenkins (2006) conceitua convergência como o fenômeno do encontro de 

diferentes formatos de mídia presentes em uma mesma plataforma. A convergência se 

caracteriza por caminhar até um ponto comum e ter a possibilidade de mostrar, informar 

utilizando diferentes tipos de material. Ao pensar a convergência midiática e os 

diferentes tipos de linguagem utilizados na internet, Dornelles (2015) confirma que é 

possível notar-se uma mudança de comportamento dos internautas na web já que o 

crescimento de postagens e compartilhamentos de conteúdo multimídia nas redes 

sociais tem aumentado exponencialmente, principalmente os que dizem respeito à esfera 

(antes) privada do cotidiano dos atores sociais. Assim, temos a possibilidade de expor 
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nossas vidas nas redes sociais, discutir assuntos importantes, compartilhar receitas a 

resenhas literárias ao passo de um clique.  

Ainda, conforme Dornelles (2015), o interesse pela extrema exposição cresceu 

de uma forma grandiosa inerente ao desejo de tornar-se uma celebridade no meio. A 

partir daí, pode-se pensar o teor comercial dos canais de comunicação alternativos.  O 

autor afirma que “em seis meses de uploads no YouTube, temos mais horas de vídeo do 

que a soma de todo o conteúdo televisionado pelas três maiores emissoras de televisão 

aberta do Brasil em todos os tempos” (DORNELLES, 2015, p. 11).  

O YouTube é também uma plataforma interessante para pensarmos os processos 

de interação e colaboração. Os recursos de interação nas redes sociais possuem suas 

particularidades, começando pelo mediador dessa forma de comunicação: o 

computador. Os atores que constituem essa rede, na maioria das vezes são 

desconhecidos, mas na medida em que utilizam uma linguagem acessível, próxima de 

quem os assiste – no caso dos vlogs – e tratam de temáticas com as quais outros atores 

se identificam, faz com que essa aproximação acabe acontecendo.  

Os processos de interação também permitem a comunicação direta com quem 

produz o conteúdo e quem os consome, fazendo com que haja também um processo de 

colaboração na criação desses conteúdos. Por meio dos comentários, por exemplo, os 

internautas podem deixar sugestões, podem contribuir com relatos e avaliar a produção. 

A opção de curtir e compartilhar, presentes na maior parte das redes sociais, atualmente, 

também auxilia na avaliação e na disseminação das imagens, vídeos e textos que 

circulam na web. Recuero (2009) define as redes sociais como uma soma de dois 

elementos, formado pelos atores e suas conexões. Esses elementos são responsáveis 

pela construção de estruturas sociais. 

 

Enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em questão, as 

conexões de uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. 

Em termos gerais, as conexões em uma rede social são constituídas dos 

laços sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social 

entre os atores. De um certo modo, são as conexões o principal foco do 

estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera as estruturas desses 

grupos. (RECUERO, 2009, p.30). 

 

 

 As redes, portanto, nos colocam conectados por uma estrutura organizada, 

complexa e cheia de possibilidades que se interligam. Nós assumimos papeis nessa 

estrutura e construímos esse processo de interação; contribuímos para a criação do 

conteúdo, consumimos e avaliamos essas produções; queremos cada vez mais consumir 
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diferentes formatos na mesma plataforma, como é o caso do Facebook, do Instagram e 

do Whatsapp que possibilitam essa convergência. Mas ainda há aquelas que se 

restringem a um formato específico de mídia, como é o caso do YouTube, que apesar de 

apresentar mais de uma linguagem, prioriza a linguagem audiovisual.  

 Com os conceitos apresentados anteriormente, como os de convergência, 

colaboração e interatividade, podemos entender de que forma as redes sociais atuam e 

influenciam as pessoas que as consomem. A facilitação do compartilhamento e da 

disseminação em diversas plataformas de forma rápida e possibilidade de comentar e 

interagir, somados a gama de assuntos relevantes levantados pelos atores presentes na 

rede colaboram para desconstrução de preconceitos e para o avanço social nesse 

sentido.      

 Figuras como Jout Jout atuam nesse processo de desconstrução e mobilização, 

quando pautam assuntos como violência de gênero em seu canal.  Esse 

compartilhamento de ideias por meio de produção audiovisual feito de forma 

independente coloca Julia como influenciadora digital e formadora de opinião, nesse 

caso, em busca da quebra de paradigma históricos envoltos em machismo.  

 Essa forma diferente de midiatizar opiniões nas redes tem repercutido de tal 

forma que vem influenciando até mesmo a mídia hegemônica a tratar de assuntos como 

violência. É o caso da movimentação que ocorreu durante a décima sétima edição do 

Big Brother Brasil, onde os usuários do Facebook e do Twitter levantaram uma enorme 

discussão por conta do caso de violência televisionado entre Marcos e Emily – ambos 

participantes do programa4. O assunto se propagou de uma maneira que obrigou a 

emissora que transmite o programa a se posicionar perante as agressões e tomar uma 

atitude.  

 É importante ressaltar que apesar da potência positiva viva na internet, em 

muitos casos a liberdade de expor opinião não é voltada para a quebra de paradigmas 

impostos socialmente. Há o seu lado perverso, quando as redes podem ser utilizadas 

apenas para o entretenimento e diversão e também podem ser ambiente onde se nota a 

disseminação de discursos de ódio e preconceito.  

                                                 
4 Marcos e Emily integraram o grupo de competidores escolhidos para a 17ª edição do Big Brother Brasil, 

exibida em 2017. O médico e a estudante vivenciaram um romance dentro da casa do Reality Show e sua 

relação tornou-se violenta com o passar do tempo. A jovem foi vítima de humilhação, violência 

psicológica e física. Marcos a chantageava enquanto chorava pedindo perdão, gritava com Emily e em 

alguns momentos chegou a ameaçá-la de agressão física. Nos momentos de discussão ele apertava seus 

braços e a segurava com força, deixando marcas em seu corpo. Todas as cenas foram registradas e 

televisionadas pela Rede Globo que se posicionou em favor de eliminar Marcos após os eventos de 

violência.  
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2.1. YOUTUBE: AUDIOVISUAL NA INTERNET   

 

        O YouTube nasceu em junho de 2005 quando dois cientistas da computação e 

um design que trabalhavam na empresa de comércio online Paypal resolveram criar 

uma plataforma que possibilitasse a publicação de vídeos em formato digital, 

manuseando uma interface acessível, sem necesk2sidade de altas larguras de banda e 

sem limites de postagens. Os três norte-americanos ativaram o domínio do site em 2005 

e no ano consecutivo o venderam para o Google por cerca de 1,5 bilhões de dólares.  

 Nos últimos dez anos, o YouTube atingiu muito rapidamente um número extenso 

de seguidores. No Brasil, canais com conteúdos variados alcançaram números 

milionários de consumidores. Conforme uma pesquisa do Jornal Folha de São Paulo, 

veiculada em outubro de 2016, o maior canal brasileiro no YouTube era o do 

influenciador digital Winderson Nunes, com cerca de 18 milhões de inscritos. 

Winderson tem um conteúdo voltado para a o entretenimento e o humor. Ele produz 

seus vídeos de forma improvisada e as temáticas giram em torno de seus relatos 

pessoais da vida humilde e interiorana de um piauiense.       

 Conforme Burguess e Green (2009), o YouTube surgiu primeiramente como uma 

plataforma de armazenamento de dados e transformou-se em uma rede social voltada 

para expressão pessoal e compartilhamento de conteúdo direcionado a determinados 

nichos. Para Queiroz (2015), o atual slogan da página “broadcast yourself”, que pode 

ser traduzido como “transmita-se”, caracteriza de uma forma muito evidente a mudança 

dessa ferramenta. Os autores ainda acreditam que o YouTube retrata a quebra de um 

modelo midiático e o surgimento de outros ambientes de produção.  

 Os usuários do YouTube fazem uso do site com diferentes propósitos e procuram 

vídeos com temáticas variadas, o que impulsiona ainda mais o crescimento do número 

de canais. Hoje, ele contribui também com o debate de temáticas atuais e socialmente 

relevantes e é aliado na formação de opinião e poder de reflexão dos seres conectados 

em rede. Apesar de não ser o próprio produtor de conteúdo, ele pode ser considerado 

um agregador e distribuidor.  

 

Transpondo capacidades das tecnologias digitais e seu potencial de 

viabilização de uma participação cultural ativa, o YouTube também nos 

apresenta uma oportunidade de confrontar alguns dos maiores problemas da 

cultura participativa: a disparidade de participação e de expressão; as 

aparentes tensões entre interesses comerciais e o bem comum; e a 
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constatação da ética e das normas sociais que ocorre quando sistemas de 

crenças interesses e diferenças culturais entram em conflito. (BURGUES; 

GREEN. 2009. p.15).  

 

O YouTube permite que qualquer usuário colabore e comente nos vídeos lá 

dispostos, basta tornar-se um usuário do serviço através de cadastro feito de forma 

rápida e gratuita. A plataforma também permite que os influenciadores produzam 

conteúdo de forma livre e sem amarras ideológicas, políticas, comerciais e religiosas. 

Pensando pelo viés da comunicação, o YouTube também possui um potencial libertador 

no que diz respeito às políticas empresarias relacionadas à mídia hegemônica. A 

produção de conteúdo, que virou um negócio para os influenciadores digitais, desde a 

escolha da sua temática até a forma de captação, é determinada por quem cria. Se o 

seguidor não concorda com a opinião do criador, basta cancelar sua inscrição com um 

clique.  

 

2.1.1 A LINGUAGEM YOUTUBER  

 

 Para trabalhar a linguagem audiovisual para web – neste caso especificamente a 

linguagem dos vlogs – é importante primeiramente entender a apropriação da linguagem 

utilizada no cinema e nas produções para televisão, por exemplo, agregando à chegada 

das novas tecnologias. Conforme Dancyger (2003, p. 238), “os elementos do estilo mais 

óbvios para o espectador são os elementos da composição – o lugar da câmera, o 

movimento, a justaposição de pessoas e coisas no primeiro plano e no fundo de quadro, 

a luz, o som e, é claro, a montagem”.     

 Jout Jout utiliza habitualmente nos vídeos feitos para seu canal um plano médio 

ou fechado, com primeiro plano em foco e segundo plano desfocado. Normalmente está 

sentada em lugar confortável onde estaria conversando com um amigo ou recebendo 

alguém com suas paredes de tijolo a vista. A iluminação utilizada era natural, até Julia 

apresentar em um de seus vídeos em 2017 o novo equipamento de iluminação que 

adquiriu em uma viagem. O som é captado por um gravador profissional que muitas 

vezes fica evidente no enquadramento do vídeo, o microfone acoplado no gravador 

possui uma capa que se parece com cabelos – por esse motivo Julia colou olhos de 

plástico no equipamento e o tornou um personagem do canal.   
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Figura 2: Jout Jout em PPK tem 2 furinhos, pra começar  

 

Fonte: Canal Jout Jout Prazer5  

 

 Dancyger (2003) considera o ritmo da montagem essencial para que se possa 

entender a dinamicidade da narrativa e seu propósito. A linguagem audiovisual dos 

vlogs se dá por sua progressividade. A montagem, na maioria das vezes, é realizada 

através de cortes secos e os planos não variam muito. Ao olhar diretamente para a 

câmera durante a gravação do vídeo, fica clara a intenção de conectar-se com quem está 

assistindo. Essa estética de cortes secos em mesma escala pode aparentar pequenos 

pulos como se o vídeo “piscasse”.  

   Sobre as temáticas propostas Strangelove (2011) afirma que os vídeos em 

canais como o YouTube são destinados às comunidades de nicho ou para amigos e 

membros da família. O autor também coloca como fator relevante notar o YouTube 

como um fenômeno cultural de massas, responsável por alterar a relação da indústria 

televisiva e do cinema. Dornelles também compartilha desta perspectiva.                            

      

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação virtual, a interação 

mediada ganhou maiores dimensões. Ao mesmo tempo em que se tornou 

mais fácil consumir e construir conteúdo, aumentaram as possibilidades de 

interação. Desde a popularização da internet, na década de noventa, surgem, a 

cada dia, novas tecnologias de comunicação. Depois do correio eletrônico, do 

                                                 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hhrXilByrOM. Acesso em 15 de junho de 2017.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhrXilByrOM
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Mirc, do Icq e dos web chats, surgiram ferramentas e canais como os web 

blogs, fotoblogs, miniblogs e outros tipos de redes sociais de interação. Mais 

recentemente, os sites de compartilhamento de vídeos, dando origem aos 

Vlogs. (DORNELLES, p.07. 2015). 

 

 

 Os canais do YouTube tornaram-se verdadeiros diários pessoais veiculados em 

rápida velocidade. Bauman (2008) coloca essa intimidade entre os atores como uma 

reação à delicadeza da sociedade quando se trata de separação entre o público e o 

privado. Os Dailiy Vlogs, por exemplo, recebem diariamente milhões de acessos no site. 

A rotina diária de alguém mostrada em vídeo conecta os produtores de conteúdo com 

quem os acompanha. Aos poucos os Youtubers e seu público já se tornaram íntimos. 

Essa confiança, criada pela convivência, os faz participar assiduamente da vida dos 

influenciadores digitais e serem sugestionados por suas crenças, opiniões e estilo de 

vida.   

 Os influenciadores digitais são os sujeitos responsáveis por produzir conteúdo 

online para plataformas como o YouTube. Também chamados de Youtubers, eles são 

acompanhados por um público massivo que os seguem não somente em seus canais, 

mas também em todas as outras redes sociais para que possam estar sempre presentes. 

Cada um produz um tipo de conteúdo tendo em vista quem os acompanha e quais são 

suas exigências. As redes sociais tornaram-se uma profissão e o YouTube mais 

especificamente um negócio que pode possibilitar lucro financeiro e pode tornar sujeitos 

até então invisíveis em figuras públicas.  

 

2.2. A POTENCIALIZAÇÃO (EM REDE) DAS NARRATIVAS DE SI  

 

Jout Jout constrói seu discurso baseado em suas vivências como mulher, mas 

também, nas experiências e relatos dos outros. Ao fazer do olhar do outro seu próprio 

olhar, ela estabelece uma interação participativa com seu público e traz temas atuais, 

diversificados e muitas vezes delicados.   

 O cientista social canadense Erving Goffman (2007) discute o lugar de interação 

e a representação dos atores sociais a partir de suas atividades diretas ou indiretas, suas 

emoções, crenças e seu comportamento expressivo voluntário ou involuntário. Esses 

sinais manifestados pelos atores não são necessariamente inteligíveis aos sentidos e são 

interpretados pelos participantes desta interação de formas diferentes.  

Para Goffman (2007), os atores sociais se utilizam de duas formas de expressão 

de naturezas distintas. Uma envolvendo os símbolos verbais, designados a veicular a 
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informação e outra trazendo uma gama de ações sintomáticas do ator. O autor analisa a 

“perfomance” do ator e sua relação com seu palco, seus bastidores e seu público. Assim 

podemos afirmar que o público que o assiste é o mesmo que o ajuda a encenar a peça e 

que o ator tem a possibilidade de escolher seu figurino, seu cenário e como irá conduzir 

sua atuação. 

O autor acredita que os papeis sociais são criados a partir das interações:  

 

Quando um indivíduo ou autor desempenha o mesmo movimento para o 

mesmo público em diferentes ocasiões há a probabilidade de surgir um 

relacionamento social. Definindo papel social como a promulgação de 

direitos e deveres ligados a uma determinada situação social, podemos dizer 

que um papel social envolverá um ou mais movimentos, e que cada um 

destes pode ser representado pelo ator numa série de oportunidades para o 

mesmo tipo de público ou para um público formado pelas mesmas pessoas. 

(GOFFMAN, 2007, p.24).  

 

 

Alguns pilares a respeito da representação nessas relações são levantadas pelo 

autor, como, por exemplo, questões como a crença no papel que aquele determinado 

indivíduo está representando; A fachada, que não diz respeito somente ao cenário, mas 

também à aparência de quem vos fala; A realização dramática, que representa sua 

maneira de expressar a dramatizar suas ações; A idealização e a manutenção do controle 

expressivo que agregam questões como a transmissão de determinados sinais emitidos 

pelo ator; A representação falsa, que legitima qualquer conteúdo coerente bem 

representado; As realidades e artifícios e a mistificação, que colocam em discussão o 

que é ensaiado e o que é espontâneo.   

Na conceituação do Ethos, o linguista Dominique Maingueneau (1984) atribui a 

ideia de representação coletiva e construção dessa representação a um conjunto de 

determinações ligadas a um “caráter” e uma “corporalidade”, segundo ele, baseados em 

uma série de estereótipos. Dessa maneira, a interação entre o ator e o destinatário se dá 

por meio do modo como se veste, como se movimenta no espaço social, incorporando 

ainda os feixes de seu caráter psicológico.  

Maingueneau (1984) faz uma distinção entre o ethos pré-discursivo e ethos 

discursivo, que se diferencia por se caracterizar pela imagem que o receptor possui do 

enunciador por questões comportamentais, ideológicas e testemunhos, e da imagem que 

se constrói pela enunciação ou fala. Assim o ethos está “ligado ao ato de enunciação, 

mas não se pode ignorar que o público constrói também representações do enunciador 

antes mesmo que ele fale”.  (MAINGUENEAU, p.15).  
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Assim, o ethos representa a imagem que o emissor da mensagem constrói de si 

para que sua manifestação possa influenciar seu receptor garantindo a fidedignidade de 

quem recebe a mensagem e corrobora com a fala, legitimando e abraçando o discurso. 

Assim como compreende uma perspectiva social quando o convencimento acontece não 

somente pelo que é dito, mas também pela maneira como foi dito.  

 Para Costa (2009) a imagem que o sujeito cria de si mesmo se dá também pela 

maneira como se coloca. No caso dos vídeos, o olhar diretamente para a câmera é 

“atribuir transparência” por meio da objetividade. Ademais, a construção desta imagem 

também é influenciada pelo consumo de produtos ficcionais presentes no dia a dia, 

elementos de ficção que influenciam e motivam a criação de um personagem.  
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4. PERCURSOS, OLHARES E DISCURSOS  

 

 Após entendermos de forma breve e sucinta alguns conceitos que circundam o 

universo da discussão de gênero e violência, assim como o papel das redes sociais, mais 

especificamente do YouTube como disseminador da produção audiovisual para a 

internet e facilitador do debate sobre essa temática, este capítulo trará de forma teórica 

um pouco sobre a análise de discurso, bem como suas nuances e técnicas. 

Posteriormente serão apresentados o objeto e o corpus da pesquisa, seguido das análises 

realizadas a partir da transcrição de cada vídeo escolhido inicialmente.     

 

4.1. ANÁLISE DE DISCURSO  

 

Para viabilizar a proposta desta pesquisa, escolhemos como metodologia a 

Análise de Discurso francesa. Esse método permite mapear os sentidos a partir das 

perguntas que o analista faz ao texto. É, portanto, um método que depende de um gesto 

de interpretação do analista (ORLANDI, 1998) ao construir as questões de pesquisa. 

Muitas perguntas podem ser feitas sobre o mesmo texto e os resultados da análise serão 

diferentes segundo o que se pretende buscar. No nosso caso, queremos entender como o 

canal Jout Jout Prazer aciona questões de gênero e violência em seus vídeos.  

A análise de discurso (AD) se baseia no estudo da linguagem de uma maneira 

muito singular (ORLANDI, 2007). Embora a língua e a gramática sejam importantes 

para compreender o sentido do discurso, aqui, elas podem ser colocadas em segundo 

plano. O discurso, assim, pode ser pensado como “palavra em movimento”, a prática da 

linguagem, o ato de significar.       

 No processo de interpretação de um discurso, buscamos a compreensão da 

língua enquanto produtora de sentido, como um processo construtivo e simbólico do 

indivíduo. O discurso “torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem com a realidade em que ele vive” 

(ORLANDI, 2007, p. 15), conectando o homem com a realidade social. O discurso é 

uma prática. Ele é exercido por sujeitos concretos, em um tempo e um lugar concretos, e 

está sempre vinculado ao que lhe é exterior. A historicidade e a ideologia, que em 

princípio parecem externas ao discurso, acabam por configurá-lo, tornando-se parte 

constitutiva dele.  

Para oferecer um panorama sucinto da AD, trazemos aqui alguns conceitos que 

ajudam a pensar nosso trabalho. O primeiro deles é o conceito de dialogismo, que 



32 

 

consiste na interação e na relação entre sujeitos, especialmente entre o enunciador e o 

destinatário. “A relação se dá sempre entre sujeitos, e o texto é uma materialidade 

discursiva em potência, que se concretiza ao produzir sentidos por um sujeito que o 

enuncia e o interpreta”, (BENETTI, 2016, p. 236). Para a AD, o discurso é algo que 

acontece entre sujeitos, e eles estão sempre situados. Sendo assim, cada sujeito possui 

papel e lugar na concepção do discurso.     

 Outro conceito essencial para a investigação a partir da análise do discurso é o 

de formação imaginária. Criada por Pêcheux (1990), essa concepção nos permite 

enxergar os lugares de enunciação na produção do discurso e a construção social 

incorporada nesses sujeitos. Se o discurso acontece entre sujeitos, a imagem que esses 

sujeitos fazem de si mesmos e do outro é fundamental para a produção de sentidos. 

Como dissemos, os sujeitos sempre enunciam ou interpretam a partir de uma posição 

situada, o que em AD chamamos de posição do sujeito. Em alguma medida, a posição 

de sujeito indica o que pode e o que não pode ser dito. Benetti (2016) usa como 

exemplo a “posição mãe” para mostrar como ocupar esse lugar pode interferir na forma 

de enunciação, assim como na interpretação. A “posição mãe” diz respeito, nesse caso, 

a uma mulher que ocupa aquele papel, em um tipo particular de sociedade, em uma 

determinada época, sob influência de determinadas questões e fenômenos. Ela já não 

está livre do espaço onde vive e em seu discurso existem reflexos disso, pois há 

elementos que foram incorporados a partir desse lugar. Isso também acontece com o 

interlocutor, que não pode se despir de sua posição na hora de interpretar.  

  A partir desse pensamento podemos compreender como funcionam as 

engrenagens de um discurso e a importância de considerar quem participa da interação 

na hora da interpretação. A formação imaginária é fundamental na construção 

discursiva. O mesmo indivíduo usará linguagens diferentes para falar com um 

desconhecido de quem nada sabe, com um cientista a quem quer impressionar, com um 

padre ou com um amigo íntimo, por exemplo. Em cada situação dessas, entrará em cena 

uma formação imaginária diferente sobre o outro e sobre o papel que deve ser 

desempenhado por si.    

 

Quem enuncia o faz de uma posição de sujeito, enuncia para alguém e sobre 

algo. É a partir da posição de sujeito que ocupa que ele pergunta, sobre si: 

“Quem sou eu para lhe falar assim?”. E sobre o destinatário. “Quem é ele 

para que eu lhe falhe assim?”. E sobre aquilo de que fala: “De que lhe falo 

assim?”.  (BENETTI, 2016, p. 237).  
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Os papéis tornam-se essenciais para que possamos entender por que tal discurso 

foi proferido de tal maneira, para tal sujeito, em determinada situação. E isso implica as 

questões sociais que permeiam cada posição que os sujeitos ocupam. É importante 

ressaltar, mais uma vez, que essa mesma lógica de enunciação é utilizada na hora da 

interpretação, com algumas variações nos questionamentos, mas com a mesma intenção, 

a de entender seu papel e o papel do outro na interação.   

Orlandi (2007) evidencia a importância dos papéis para atribuição de sentido e 

coloca isso mais uma vez como uma questão histórica, cultural, ideológica e por vezes 

até mesmo institucional.  

 

Paralelamente, se, de um lado, há imprevisibilidade na relação do sujeito com 

o sentido, da linguagem com o mundo, toda formação social, no entanto, tem 

formas de controle da interpretação, que são historicamente determinadas: há 

modos de se interpretar, não é todo mundo que pode interpretar de acordo 

com sua vontade, há especialistas, há um corpo social a quem se delegam 

poderes de interpretar (logo de “atribuir” sentido), tais como o juiz, o 

professor, o advogado, o padre, etc. (ORLANDI, 2007, p.10).   

 

 

Corroborando com esse pensamento, Benetti (2016) discorre sobre a importância 

do sujeito para a análise do discurso e também o coloca como alguém que de fato não 

está totalmente livre e desprendido do universo em que vive, mas também não está 

completamente subordinado a ele. O investigador não tem capacidade de mensurar o 

quanto isso está presente no discurso, mas não deve deixar de lado essas condições na 

interpretação.  

Outro conceito fundamental é o de ilusão discursiva, que compreende dois tipos 

de esquecimentos. O primeiro consiste no esquecimento das questões históricas, sociais 

e culturais, o que coloca o enunciador na ilusão de ser o autor primário do discurso, 

como se aquela ideia tivesse sido criada por ele. Já o segundo diz respeito às estratégias 

de escolha na hora de interpelar: “O sujeito apaga a noção de que seu discurso é 

resultado da escolha de determinadas estratégias e sua enunciação poderia ser outra se 

tivesse escolhido dizer aquilo, e não isto” (BENETTI, 2016, p. 239).  

Dentre tantos conceitos, os de leitor real e leitor imaginado também são 

essenciais na análise do discurso. O leitor real é o sujeito que de fato se apropria do 

discurso e lhe atribui significação. Por outro lado, o leitor imaginado é aquele para 

quem o discurso foi idealizado. Leitor, nesses casos, é quem faz a leitura do discurso, 

seja este texto verbal ou não-verbal.       
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 Outra compreensão fundamental é a da presença da interdiscursividade ou 

memória discursiva. Podemos assim pensar que um discurso é formado por outros 

discursos feitos anteriormente, naquela ou em outras situações, pelo mesmo ou por 

diferentes sujeitos e que passa por um processo de reconfiguração. Ou seja, o discurso já 

vem sendo construído a partir de uma bagagem anterior.  

No caso deste trabalho, por exemplo, para que possamos perceber uma ligação 

de sentido entre os vídeos que serão analisados, precisamos abordar o conceito de 

formação discursiva. Pêcheux (2014, p. 147) define formação discursiva como aquilo 

que, numa determinada formação ideológica, determina “o que pode e deve ser dito” em 

uma determinada situação. Benetti (2016, p. 240) coloca a formação discursiva como 

“uma região razoavelmente delimitada de sentidos que correspondem a uma 

determinada perspectiva ou ideologia (formação ideológica)”. Em outras palavras, é 

aquilo que esperamos que Julia, como militante do movimento feminista, mulher, 

jornalista, diga a partir de uma determinada abordagem. 

Orlandi (2012) coloca a análise discursiva como um constante movimento e 

ruptura no processo de significação. Tendo isso em vista, os conceitos de polissemia e 

paráfrase são indispensáveis nesta investigação. Podemos caracterizar paráfrase como o 

movimento de repetição na produção de sentido e polissemia como a interrupção desse 

mesmo processo.  

 Conforme Benetti (2016), no campo da pesquisa em Comunicação é possível 

identificarmos três tipos de objetos diferentes: 1) textos de mídias tradicionais e 

organizações; 2) textos autônomos; 3) textos metodológicos. O corpus desta pesquisa 

faz parte do primeiro tipo de objeto de investigação que agrega conteúdos como textos 

jornalísticos, peças publicitárias, cinema, entretenimento, etc.  

 No que concerne à fase prática da pesquisa de análise de sentidos, o primeiro 

passo do pesquisador é reconhecer a presença de duas camadas, a camada discursiva e a 

camada ideológica. A segunda é responsável pela construção dos significados que 

encontramos na primeira. Nesta etapa, buscamos entender os sentidos presentes e a que 

posições ideológicas eles correspondem. Organizaremos a análise a partir das 

sequências discursivas, que são fragmentos tidos como significativos para análise, ou 

seja, trechos que o pesquisador recorta, de forma arbitrária, a partir da presença de 

elementos que permitam responder à questão de pesquisa.  

 Para fazer esse mapeamento precisaremos compreender certos aspectos do 

enunciador, e por isso traremos, ao longo da análise, considerações sobre a enunciadora 
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Jout Jout. É importante ressaltar que vamos trabalhar apenas com o texto verbal, embora 

eventualmente a expressão facial e os gestos sejam mencionados como elementos que 

ajudam a marcar os sentidos. Sabemos que o objeto empírico é um audiovisual, mas a 

característica desses vídeos é manter em evidência o rosto de Jout Jout, sendo pouco 

relevantes as imagens de fundo.  

 

4.2. O OBJETO: JOUT JOUT PRAZER 

  

 Julia Tolezano é jornalista, escritora e influenciadora digital. Em 2014 começou 

a gravar vídeos para seu canal no YouTube, o Jout Jout Prazer. Nascida em Niterói, no 

Rio de Janeiro, formada em jornalismo pela PUC, Julia lançou seu primeiro livro em 

2016 chamado “Tá todo mundo mal”. A obra trata de pequenas crônicas que trazem 

diferentes crises existenciais enfrentadas por muitos de nós durante a juventude, a partir 

de suas próprias experiências. No Canal, de um jeito bem-humorado e com uma 

linguagem simples, a jornalista traz temas variados, porém sempre atuais e em sua 

grande maioria com ampla relevância social. Alguns de seus vídeos são voltados para o 

entretenimento e a tentativa de conexão com seu público, como, por exemplo, no vídeo 

em que Julia ensina a família Jout Jout - como carinhosamente trata quem a acompanha 

- a comer kiwi de uma forma simples e prática, porém, revolucionária e sem nada de 

desperdícios. Ou também, quando fez um pequeno tutorial de como dobrar lençóis com 

elástico sem muitos problemas – já que todos que participam de sua vida conhecem sua 

adoração por roupas de cama.  Em outros momentos, Julia questiona temas relacionados 

à violência, preconceito, machismo e nos provoca a passar o “rodo da descontrução”. 

Temáticas como HIV, empoderamento, sexo, amor, menstruação e relacionamento são 

alguns dos assuntos presentes em seus vídeos. Sempre posicionada, ela se considera 

feminista e incorporou muitas pautas do movimento no conteúdo produzido para o 

Canal. 

 A descrição a seguir foi redigida por Jout Jout e está inserida na caixa de 

apresentação de seu canal no YouTube, ela aponta que seus vídeos são feitos sem roteiro 

e disponibiliza seu contato profissional de uma forma divertida:  

  

“Opa! Tudo bom? 

Este é o meu, seu, nosso canal! Não temos tema nem roteiro, ok? Eu só meio 

que vou falando e vocês meio que vão ouvindo e a gente meio que vai se 

amando. 
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Se quiser me mandar um emailzim sobre parcerias maravilhosas: 

luciana@lucianapimentel.com.br (sim, agora eu tenho uma agente 

#sofisticada #chiquérrima #poderosíssima) 

Se quiser me mandar um emailzim sobre amor: joutjoutprazer@gmail.com 

Se quiser oficializar nossa amizade:  

https://www.facebook.com/prazerjoutjout 

Se quiser ver fotos da Margot: http://instagram.com/joutjout 

Se quiser me mandar coisas estranhas pelo correio: CEP 05422-970 | Nº da 

Caixa Postal 11.128 | Brasil 

 

Beijo em cada um desses narizinhos lindos!”.  

 

 Seu público é múltiplo e plural, mas é possível perceber por meio das 

manifestações em suas redes sociais que a prevalência é de pessoas que se identificam 

com essas pautas e corroboram com o posicionamento dos vídeos. Julia possui cerca de 

720 mil seguidores no Facebook e 830 mil no Instagram. 

 

Figura 3: Jout Jout em: uma pisciana fazendo aniversário  

 

Fonte: Canal Jout Jout Prazer6 

 

 

4.3. O CORPUS 

 

                                                 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pNaQD0pLvsI. Acesso em 15 de junho de 2017. 
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O canal Jout Jout Prazer no YouTube é mantido pela jornalista Júlia Tolezano 

desde maio de 2014. Em 26 de março de 2017, o canal tinha mais de 1 milhão e 100 mil 

seguidores e havia postado 214 vídeos, com mais de 143 milhões de visualizações. Jout 

Jout posta seus vídeos sempre nas terças e quintas-feiras, às 10h da manhã. O tempo de 

cada vídeo varia de acordo com a temática tratada, sendo assim, no canal existem vídeos 

de três minutos e outros com quinze minutos de duração.     

 Para esta pesquisa, selecionamos três vídeos para compor o corpus de análise: 

“Não tira o batom vermelho”, postado em 26 de fevereiro de 2015; “Vamos fazer um 

escândalo”, de 27 de outubro de 2015; e “Aprende a respeitar”, de 25 de maio de 2016. 

Esses vídeos foram escolhidos obedecendo a dois critérios: o de tratar da temática da 

pesquisa e o número de visualizações, já que elk2es estão entre os vídeos de maior 

repercussão do canal de Jou Jout.  

O vídeo “Vamos fazer um escândalo”, com 1,8 milhões de visualizações7, foi 

gravado em meio a uma reviravolta nas redes sociais devido à hashtag criada pela ONG 

Think Olga denominada “meu primeiro assédio”. Muitas mulheres utilizaram a tag para 

relatarem nas redes sociais os abusos e assédios que sofreram durante a vida, desde a 

infância e compartilharem suas experiências com outras pessoas. Isso possibilitou que 

Julia reunisse alguns relatos que deram vida aos exemplos que utiliza no vídeo. No 

mesmo período, diversos comentários sobre Valentina8 – menina de treze anos 

participante da edição infantil do Masterchef – circularam nas redes com apelo sexual e 

violento.   

Em “Aprende a respeitar”, com 688 mil visualizações9, Jout Jout faz um 

apanhado de questões importantes a serem ponderadas quando se tem conhecimento de 

um caso de violência sexual. Ela coloca questões acerca da conduta das pessoas de uma 

forma geral, do papel da mídia e da justiça, e da situação da vítima diante de um caso de 

estupro. O vídeo foi gravado após a midiatização do caso de estupro coletivo que 

aconteceu em maio de 2016, no Rio de Janeiro, onde uma jovem de 14 anos foi 

violentada por trinta homens.  

                                                 
7 Número de visualizações coletadas em 20 de maio de 2017.  
8 Valentina Schulz, com treze anos na época, participou da edição do Masterchef Junior – competição de 

culinária para amadores – exibido em 2016. A menina foi alvo de inúmeros comentários pedófilos nas 

redes sociais falando sobre seu desenvolvimento físico, sua beleza e pureza. Após o caso repercutir na 

mídia brasileira e internacional a mãe de Valentina posicionou-se fortemente contra a cultura do estupro, 

o que fortaleceu a discussão sobre assédio sexual e pedofilia. Depois do acontecido, a ONG Think Olga 

resolveu criar a hashtag #meuprimeiroassedio que circulou durante os meses seguintes nas redes e 

permitiu que muitas mulheres relatassem seus primeiros assédios publicamente.  
9 Número de visualizações coletadas em 20 de maio de 2017. 



38 

 

No último vídeo escolhido “Não tira o batom vermelho”, com 2,7 milhões 

visualizações10 Julia trata de relacionamentos abusivos, trazendo exemplos de relações 

abusivas e desconstruindo atitudes consideradas por muitos socialmente aceitáveis e 

colocando-as como violência. Em 2015, ele foi o responsável por colocar Jout Jout e 

seu canal em evidência no YouTube e em outras redes sociais.  

A seguir visualizamos as informações a respeito do corpus de forma mais 

esquemática. 

 

Quadro 1 – Cenário sobre o corpus da pesquisa 

 

Título do vídeo Data de 

postagem 

 

Duração Número de 

visualizações * 

Número de 

comentários * 

Não tira o batom 

vermelho 

26 fev 2015 8’33’’ 2,7 milhões 3.775 

Vamos fazer um 

escândalo 

27 out 2015 9’21’’ 1,8 milhão 8.479 

Aprende a respeitar 

 

27 maio 2016 7’36’’ 688 mil 4.202 

* Até 26 de março de 2017. 

Fonte: a autora. 

 

Para realizar a análise, primeiramente apresentaremos a transcrição dos vídeos 

do corpus selecionado, para, então, a partir dos núcleos de sentido localizados, trazer a 

análise em si. 

4.3.1 Transcrição dos vídeos escolhidos para análise  

 

Na transcrição dos vídeos, procuramos descrever minimamente a cenografia, 

apenas como ambientação. Também colocamos entre colchetes observações sobre 

gestos que consideramos relevantes ou sobre inscrições que apareceram na tela. Todos 

os vídeos são em plano médio ou primeiro plano, isto é, da cintura ou do peito até a 

cabeça. 

 

4.3.1.1 Vídeo 1 – Não tira o batom vermelho  

 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg 

Publicado no Youtube em 26 de fevereiro de 2015. 

                                                 
10 Número de visualizações coletadas em 20 de maio de 2017. 
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Duração: 8 minutos e 33 segundos 

Até 26 de março de 2017: 2,7 milhões de visualizações e 3.775 comentários.  

 

Cenografia: Jout Jout está em pé, tendo ao fundo uma janela ampla, com uma bancada, 

e uma porta.  

 

Figura 4: Jout Jout em: Não tira o batom vermelho   

 

Fonte: Canal Jout Jout Prazer11. 

 

Texto: Esse vai ser um vídeo tenso de gravar, mas eu vou conseguir, porque ele tem que 

existir. [entra a vinheta Jout Jout Prazer] Eu estava conversando com uma mulher 

maravilhosa outro dia, no Facebook. A gente começou a falar de nossas experiências 

com relacionamentos abusivos que tivemos, e a gente quase se abraçou [se abraça] 

virtualmente, porque... [faz gesto com as duas mãos indicando “tem muita coisa pra 

falar sobre este tema”] E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos 

porque é uma coisa muito recorrente, mas geralmente você não sabe que você está num 

relacionamento abusivo. Uma parte de você sabe, mas você meio que não sabe ao 

mesmo tempo. E para rechear mais esse vídeo, eu fui num grupo maravilhoso, que eu 

participo no Facebook, e pedi histórias de pessoas que já tiveram relacionamentos 

abusivos. E aí, depois de ficar três horas chorando, lendo essas histórias, eu vou agora 

                                                 
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg&t=61s. Acesso em 15 de junho de 

2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=I-3ocjJTPHg&t=61s
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falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Vamos tentar fazer isso com bom 

humor? “Vamos!!!” Primeira coisa: não existe só relacionamento abusivo homem com 

mulher; homem sendo escroto, mulher sendo coitada. Pode ser o contrário também. Ou 

pode ser mulher com mulher. Ou pode ser homem com homem. Eu vou falar de 

relacionamentos entre homens e mulheres, mas você coloca aí o gênero que você quiser, 

tá, nos artigos que eu for usar. Tá bem? Então, tá bem!!! “Mas Jout Jout, como eu vou 

saber se eu estou em um relacionamento abusivo?” Você não sabe! Ou você sabe, mas 

você escolhe não saber. Então, fique atento aos sinais. E quais são esses sinais? Vamos 

responder algumas perguntas aqui comigo. Venha cá, venha cá! Este sujeito está te 

impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os 

seus familiares? [aparece na tela a inscrição “relacionamento abusivo”] Ele já mandou 

você tirar o batom porque você estava com cara de puta com esse batom vermelho? Ele 

já sacudiu um guardanapinho na tua cara: “Tira esse batom”? [aparece na tela 

“relacionamento abusivo”] Ele já controlou, à distância, as roupas que você vai usar ou 

o lugar que você vai usar essa roupa? [aparece na tela “relacionamento abusivo”] Essa 

pessoa já te pediu pra excluir pessoas do seu Facebook (ou Orkut na época áurea da 

vida)? [aparece na tela “relacionamento abusivo”] Ou essa pessoa já te impediu de falar, 

na vida real, com certas pessoas? [aparece na tela “relacionamento abusivo”] Sempre 

que vocês brigam, de alguma forma muito estranha, que não é explicada, você está 

sempre errada? E você sempre acaba pedindo desculpa, mesmo quando no início você 

tinha certeza de que você estava certa? Mas rolou alguma coisa ali que ele falou, que 

você falou “Gente, acho que eu que estava errada; será?”. E aí você olha para trás e fala 

“ih, todas as brigas que a gente já teve na vida eu que estava errada”. [aparece na tela 

“relacionamento abusivo”] Chantagem emocional! Sempre uma boa pedida: “Ah, acho 

que eu vou terminar com você”. “Termina.” “Eu me mato”, ele diz. E aí você fala: “É, 

não vou terminar, não quero que ele se mate. Não vou terminar”. [aparece na tela 

“relacionamento abusivo”] Ele te faz de vem em quando se sentir burra? Feia? 

Estúpida? Inferior a ele? E ele faz você achar que é uma benção ele estar ao seu lado, 

porque ninguém merece uma pessoa como você, mas ele aguenta, então você tem que 

ficar pianinho porque se você perder aquele ali, você nunca mais vai conseguir 

ninguém. [aparece na tela “relacionamento abusivo”] Ele tem vergonha de te beijar em 

público? Ou de estar com você em público em qualquer situação? Não querer 

demonstrar afeto em público é uma coisa, a gente entende. Ter vergonha de você em 

público é outra coisa. [aparece na tela “relacionamento abusivo”] Ele faz uma merda 
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colossal, e aí você fala: “Fez uma merda colossal”. E aí ele chora, arrependido 

profundamente, e ele jura que aquilo jamais vai acontecer novamente e que ele foi um 

estúpido e ele implora o seu perdão. Hum-hum. [aparece na tela “relacionamento 

abusivo”] Ele uma vez queria transar e você não quis e ele ameaçou ir embora, terminar 

com você? [aparece na tela “relacionamento abusivo”] Quando você conquista alguma 

coisa maravilhosa, o rapaz fica triste porque você conquistou e ele não conquistou, e aí 

você para de ficar feliz por você? E aí você fica triste e se sentindo culpada porque você 

foi melhor que ele em algum momento? [aparece na tela “relacionamento abusivo”] E 

aí, chega aquele momento em que o sujeito, depois de ter te esculhambado, termina com 

você. E aí você fala: “Oh, não, terminou por minha causa, eu fiz tudo errado, eu não 

merecia o amor dele que era imenso”. Um jeito de saber se você está passando por isso 

tudo: antes de você ficar com ele, você era uma pessoa felizinha? Depois de ficar com 

ele um tempo você está murcha como uma uva passa, e você está chorando por qualquer 

coisa? E as pessoas estão falando: “Ei, esse menino não está te fazendo bem, não”. E 

você fala: “Lógico que tá! Ele é ótimo. Ele super... ele... ele me ajuda em várias coisas... 

ele... entendeu?”. O relacionamento é construído de forma tal que ele faz você achar que 

só ele no mundo poderá te amar e te tratar bem, mesmo ele não te tratando bem, e você 

nunca vai achar alguém que goste de você, porque você é esquisita, porque você é suja, 

porque você é uma puta. Mas ele te aceita como você é. Então, se você terminar com 

ele, você está condenada a uma vida solitária, porque ninguém vai querer você. E aí 

você vai ficando ali, preso naquela teia de manipulação sem fim, achando que você tem 

que estar ali porque é a sua última salvação, porque, sem aquele relacionamento, você 

vai ficar sozinha para sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem por um 

segundo. Ele te bota numa bolha, tão louca, de que tudo que não é ele é ruim, que você 

começa a acreditar nisso. E aí você não começa a não conseguir interagir com ninguém.  

E o seu emocional fica dependendo dele. Não pode ficar feliz sozinha, você tem que 

ficar feliz com ele, só. Como é que pode uma coisa dessas? E se ele morrer, acabou a 

felicidade? Não pode mais ser feliz, não tem mais isso de ser feliz, acabou!? Se o rapaz 

acha que, pra você ficar bem, você precisa dele, começamos errado. Se o sujeito tem a 

necessidade de te diminuir para que ele possa ficar grande e maravilhoso ao seu lado, 

talvez não seja um bom relacionamento para você estar metida. Às vezes você se dá 

conta de que está errado aquilo, e aí você fala: “Acho que eu vou sair desse namoro 

aqui”. Mas aí você fala: “Poxa, mas nós temos uma história tão linda. Para que 

desperdiçar? Ah, mas eu vou jogar fora anos de relacionamento por causa de uma 
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coisinha boba dessa? Quem nunca levou um tapinha na cara?”. “Eu não quero terminar 

com ele para não ficar sozinha” não é um bom motivo também para não terminar. Você 

não precisa estar com alguém para ser uma pessoa feliz e completa. Você pode estar só 

com você. A gente fica ouvindo essas músicas brasileiras que nos dizem que é 

impossível ser feliz sozinho. Não é impossível ser feliz sozinho. Inclusive só é possível 

ser feliz com alguém, quando você consegue ser feliz sozinho. Uhul! [dá uma volta 

diante da câmera de braços abertos] Arrasei agora. Ah, e mais: relacionamento abusivo 

não é igual a tapa na cara. Você pode ser abusada psicologicamente, ou sexualmente, 

porque estupro não é só de cara esquisito na rua que vem e te enfia um peru. Estupro 

pode ser dentro de casa, com o seu namorado. Então, por favor, se você conhece alguém 

que está em um relacionamento abusivo, avisa essa pessoa. Porque essa pessoa não 

sabe, ou essa pessoa está em negação, porque geralmente é assim que a gente fica 

quando estamos sofrendo coisas, porque a gente fica achando que merece aquele 

sofrimento, porque nós somos vadias, sujas, burras, estúpidas que merecem sofrer para 

aprender a valorizar um homem de verdade. Então, avisa para ela que isso não é 

verdade, que não precisa de nada disso, tá bem? Vamos sair disso. Se precisar de uma 

ajuda, estamos aí. Ah, e você que está achando que está super gostoso, super poderoso, 

porque está controlando uma pessoa [faz expressão de discordância e incredulidade] ... 

né???  

 

4.3.3.2 Vídeo 2 – Aprende a respeitar  

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4fLOz-qkjcs 

Publicado no Youtube em 27 de maio de 2016.  

Duração: 7 minutos e 36 segundos 

Até 26 de março de 2017: mais de 688 mil visualizações e 4.202 comentários.  

 

Cenografia: Jout Jout está sentada, à frente de uma parede com papel de parede. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fLOz-qkjcs
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Figura 5: Jout Jout em: Aprende a respeitar  

 

Fonte: Canal Jout Jout Prazer12. 

 

Texto: [entra a vinheta Jout Jout Prazer] É muito difícil para muitas pessoas ainda saber 

como se portar diante de um caso de estupro. Eu vou dar algumas dicas do que você 

deve ou não deve pensar, e falar, e fazer quando você fica sabendo de um caso de 

estupro, qualquer que seja. Isso independe da quantidade de agressores, isso independe 

se o agressor é conhecido ou não por você, ou se o agressor é famoso na mídia. Isso 

independe de tudo. É tipo: teve uma pessoa que teve o corpo violado por outra pessoa 

sem ela querer. E quando eu digo sem ela querer é quando ela está berrando, falando 

“por favor, para”, ou quando ela está desacordada, ou quando ela bebeu demais e aí 

desmaiou no meio. Em qualquer caso, com qualquer pessoa, com qualquer tipo de 

violação de corpo, com qualquer agressor que seja, existem algumas formas de você se 

portar diante disso quando você sabe que alguma coisa assim aconteceu. Um jeito muito 

bom de você começar a lidar com a situação é, de forma alguma, em hipótese nenhuma, 

você expor a vítima. De jeito nenhum! Não é pra compartilhar foto da vítima, não é pra 

ficar catando Facebook de vítima nenhuma, não é pra ficar mandando mensagem 

pedindo pra ser amigo. Não importa se na foto a vítima está de costas, está de lado, só 

dá pra ver o cabelo, ou só dá pra ver um ombrinho. Não importa, você não entra em 

contato com essa vítima. Você deixa essa vítima digerir essa informação e lidar com 

isso, do jeito que ela tiver que fazer isso, com as pessoas que ela conhece, com a família 

                                                 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4fLOz-qkjcs. Acesso em 15 de junho de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fLOz-qkjcs
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dela, do jeito que ela quiser. Mas eu entendo que, quando você tem acesso a uma 

informação que te revolta enormemente, você quer fazer alguma coisa a respeito disso, 

e o que você pode fazer a respeito disso é protestar contra isso do seu jeito sem envolver 

a vítima nisso. Você pode sair nas ruas esbravejando, você pode fazer protestos, 

manifestações, você pode escrever textos imensos sobre o assunto, você pode falar 

sobre isso com todas as pessoas ao seu redor, você pode discutir sobre isso nos almoços 

de família, você pode desconstruir pensamentos machistas horríveis ao seu redor, em 

um ônibus, onde quer que seja. Mas você não sai explanando a vítima a todo custo, para 

todos os lados. Porque é inimaginável a dor que uma pessoa que é estuprada sente, 

então, assim, a melhor coisa a se fazer é deixar essa pessoa tentar entender e digerir 

aquela informação e ver como que ela vai lidar com aquilo para o resto da vida dela. Na 

dela, como ela pode. Outra coisa muito boa de se fazer é não relativizar nada, nunca, de 

jeito nenhum. “Ah, mas será que ela não pediu?”, “Ah, mas será que não quis um 

pouquinho?”, “Ah, será que ela não demonstrou de certa forma que queria aquilo, de 

certa forma?”. Primeira coisa básica sobre um estupro: a pessoa não quer um estupro. 

Porque se ela quer, já não é um estupro. Se ela não quer, já podemos chamar de estupro. 

Estupro é quando aquela pessoa não quer estar naquela situação, alguém impõe aquela 

situação àquela pessoa, e ela tem que viver aquilo porque ela não tem condições de 

fazer aquilo parar. Então, assim, não relativize. Não duvide da vítima: “Ah, mas ele é 

seu amigo. Ele não faria isso de forma alguma”; “Não, ele devia estar muito bêbado”. 

Não importa! Não tem justificativa cabível, não existe no mundo uma justificativa 

cabível pra uma pessoa entrar no corpo de outra pessoa, sem que essa pessoa deixe essa 

pessoa entrar no corpo dela. Não começa a relativizar. Não fala: “ah, mas se ela tivesse 

em casa”, “ah, mas se estivesse na igreja”, “ah, mas se ela fosse uma pessoa que 

valoriza a família”, “ah, mas se a roupa...”. Roupa? Não fala de roupa! Devia ser 

proibido alguém citar roupa quando se está falando de estupro. Não tem isso de roupa. 

Não existe isso de tentar justificar um estupro. Não, não há justificativas. Não há. Não 

há! “Ah, mas vamos pensar em uma aqui”. Não tem! Não vai achar uma justificativa. 

Não é justificável. É um ato injustificável. Não tem como, você não vai achar, nem 

procura. Outra forma boa de lidar é não fazer nenhuma piada a respeito disso em 

qualquer momento da sua vida. Pode parecer inofensivo, “ah não, é só uma gracinha”. 

Mas isso de certa forma vai ajudando um pouquinho mais a naturalizar isso tudo. 

Quando uma pessoa estupra outra e ainda por cima divulga isso na internet, isso é ter 

certeza absoluta que isso vai passar impune. Como é que você comete um crime, filma 
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esse crime, tira fotos desse crime e coloca na internet, do tipo: “Olha só esse crime que 

eu cometi”. É ter certeza absoluta da impunidade do crime. É você rir da cara da Justiça. 

“Ahaha, vocês não vão fazer nada a respeito disso”. Dá pra perceber o quão natural é 

isso para a nossa sociedade? A sociedade vê o ato de estuprar uma mulher, de abusar de 

um ser humano, como uma coisa perfeitamente natural. E isso é muito preocupante 

porque algumas coisas a gente fica sabendo e se revolta, e aí tenta fazer alguma coisa e 

denuncia, e coisa e tal. Mas assim, isso acontece diariamente. O tempo todo, no Brasil 

inteiro. Nesse momento têm meninas de dez anos nos Quilombolas em Goiás sendo 

escravizadas sexualmente. E lá no interior da Bahia têm várias meninas sendo 

estupradas, talvez coletivamente, talvez pelo próprio pai. É possível que no meu prédio 

agora tenha uma mulher sendo estuprada, eu não sei, mas existe essa possibilidade e não 

é pra existir essa possibilidade. Todos os dias, o tempo todo, tem alguém sendo 

estuprado. E não é pra ser possível isso. Ah, e mais, vale sempre lembrar, a gente 

costuma fazer um serviço de ensinar a mulher a ficar com medo e se proteger a qualquer 

custo. A gente tem que começar a fazer um serviço de ensinar os homens que é preciso 

respeitar todos os outros seres que o rodeiam. Porque nada vai mudar enquanto um 

único homem achar que é “ok” violar uma pessoa. Não é a gente que tem que ter medo, 

eles é que têm que respeitar. Não importa se é um completo desconhecido, ou se é seu 

namorado insistindo que você tem que fazer sexo com ele porque é sua obrigação como 

mulher. Eu sei, não são só homens que estupram e não são só mulheres que são 

estupradas, mas às vezes é preciso generalizar. E eu também sei que não são todos os 

homens que são estupradores, mas inclusive você, que é homem, não basta você falar 

“eu não estupro, eu sou do bem”. Se você presenciar qualquer momento de qualquer 

apologia ao estupro, você tem que repudiar e se posicionar contra isso, porque você ser 

conivente com isso também é bater palma pra estupro. O que a gente pode fazer, e o que 

a gente deve fazer, é lutar bravamente contra essa impunidade. Porque quando a gente ri 

de uma piadinha, ou quando a gente faz uma piadinha, ou quando uma pessoa se sente à 

vontade pra divulgar na internet um ato desse e ainda como motivo de orgulho, a gente 

só está assinando embaixo de tudo isso. E a gente não quer assinar embaixo, não pode 

ser natural isso acontecer. No dia 1º de junho [de 2015] vão ter atos contra a cultura do 

estupro, procura o que vai acontecer na sua cidade. Coloca no Facebook “Por Todas 

Elas” e vê qual que vai ser na sua cidade e vá. Eu convido toda a família Jout Jout a se 

juntar, independente de onde você esteja. E no dia 1º de junho eu vou estar em São 

Paulo. Então, galera de São Paulo, partiu juntar no MASP. Porque não tem como uma 
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vítima se defender sozinha, então o mínimo que a gente pode fazer é ajudar nessa defesa 

todo mundo junto, né?  

 

4.3.3.3 Vídeo 3 – Vamos fazer um escândalo  

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0Maw7ibFhls 

Publicado no Youtube em 27 de outubro de 2015.  

Duração: 9 minutos e 21 segundos 

Até 26 de março de 2017: 1,8 milhão de visualizações e 8.479 comentários 

 

Cenografia: Jout Jout está em pé, diante de uma parede de tijolos à vista. 

 

Figura 6: Jout Jout em: Vamos fazer um escândalo.  

 

Fonte: Canal Jout Jout Prazer13  

 

Texto: Tá. Vamos lá! [entra a vinheta Jout Jout Prazer] Vamos falar sobre Valentina. 

Valentina é uma menina de 12 anos que é uma das participantes do Masterchef das 

crianças, tá? Agora corta para uns rapazes que viram Valentina cozinhando e falaram as 

seguintes palavras [lê no smartphone]: “sobre essa Valentina, se tiver consenso é 

pedofilia?” [aparece na tela a inscrição “não vai ter consenso e, sim, é pedofilia”], 

                                                 
13 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0Maw7ibFhls&t=49s. Acesso em 15 de junho de 

2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Maw7ibFhls&t=49s
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“Valentina, manda nudes” [aparece na tela a inscrição “ela provavelmente nem sabe o 

que é isso”], “hashtag Valentina na Playboy” [aparece na tela a inscrição 

“????//??//?????”], “se ela quiser não é pedofilia, é amor” [aparece na tela a inscrição 

“migo, não é”], “tanta criança no Masterchef, que não sei qual a foto que eu olho 

primeiro quando for bater uma” [aparece na tela a inscrição “não foram inventadas as 

palavras necessárias pra comentar isso”; larga o smartphone]. Isso seria muito 

engraçado, se não fosse desesperador de tão nojento e inadequado e inadmissível que 

isso foi. Mas aí o Think Olga criou a hashtag Primeiro Assédio, que incentivava as 

pessoas a compartilharem seus primeiros assédios. Como era de se esperar, alguns 

rapazes e uma maioria devastadora de mulheres compartilharam seus primeiros abusos, 

muito corajosas, aliás, parabéns para todas elas. Até que uma amiga minha 

compartilhou um assédio que ela tinha vivido já, um não, vários. E aí esse assunto foi 

parar em um grupo de whatsapp que eu tenho com várias amigas e, quando eu fui ver, 

onze das onze meninas que estavam no grupo tinham sofrido já algum tipo de assédio. 

Ou seja, cem por cento. Mas o mais surreal é que eu não sabia de nenhuma daquelas 

histórias. Nós somos amigas, a gente fica o dia inteiro falando sobre tudo que acontece 

com a gente e ninguém relatou nenhuma daquelas histórias. Você ser assediada na rua 

não é uma novidade boa o bastante pra você contar no seu grupo de amigas. Eu não 

sabia disso tudo porque já virou uma coisa tão corriqueira que não vale nem a pena mais 

reportar isso. Tipo “ah, hoje eu escovei o dente, foi ótimo”, “ah, hoje um cara pediu pra 

eu entrar no carro dele”, “ah, hoje um cara parou e me mostrou o peru dele”, “ah, hoje 

eu tava no ponto de ônibus e me senti um pedacinho de bife”, “ah, hoje eu deixei de 

passar por uma rua escura porque eu pensei que fosse ser assediada de alguma forma”, 

“ah, hoje eu decidi ir de calça para o trabalho porque ontem eu fui de vestido e aí um 

rapaz me olhou de um jeito estranho e eu fiquei com medo”. Isso é parte do nosso dia a 

dia, você não fala mais isso. Isso faz parte do dia a dia de todas as meninas. Aliás, eu 

não posso falar de todas as meninas, porque eu não conheço todas as meninas do 

mundo, mas isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com todas as minhas amigas, 

isso já aconteceu com a minha mãe, isso já aconteceu com as minhas quatro tias, isso já 

aconteceu com as minhas dez primas, e eu sei que isso vai acontecer também com a 

minha sobrinha de dois anos e meio. E quando eu digo que isso aconteceu com todas 

essas mulheres eu não quero dizer que todas elas foram estupradas, porque às vezes a 

gente se confunde e acha que abuso sexual é só quando um sujeito enfia o peru dentro 

da sua xereca enquanto você pede pelo amor de deus para ele parar com isso. Ou 
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quando você está desacordada e você não tem nem como pedir para o sujeito parar com 

aquilo porque você não sabe que aquilo está acontecendo. Não é só assim que é abuso 

sexual. Abuso sexual pode ser também das seguintes maneiras [volta a ler depoimentos 

no smartphone]. Quando você tem treze anos e o ônibus está vazio e o trocador te 

mostra vídeos de animações pornôs e passa a mão nos seus peitos. Ou quando você tem 

nove anos e está pulando corda com as suas primas e irmã, e o seu vizinho fica dentro 

de um carro tirando fotos de vocês e se masturbando. Quando você tem sete anos e o pai 

da sua amiga vive te abraçando por trás e falando coisas na sua orelha. Ou quando você 

tem treze anos e está indo para a escola e aí vai dar uma informação para um cara e ele 

pega a sua mão e coloca no pau dele. Quando você tem sete anos e um cara do bairro se 

masturba atrás de um poste vendo você e as suas vizinhas brincando. Ou quando um 

sujeito fala para você “quer ver uma mágica?”, enquanto ele coloca a mão embaixo do 

seu vestido. Ou quando você está voltando da escola e um carro te fecha na rua e o 

indivíduo te oferece trezentos reais para foder seu bumbunzinho. Ou quando você tem 

doze anos e está sozinha no carro com o padrinho da sua irmã e ele te pergunta se você 

quer que ele te ensine a beijar. Ou talvez quando você tem dez anos e um velho corre as 

mãos pelo seu corpo e ele é amigo do seu pai. Às vezes, também, quando você tem dez 

anos e vai na casa de uma prima levar um recado da sua mãe e, quando chega na porta 

da casa da prima, chega um colega e passa a mão na sua bunda e fala “você está muito 

gostosa agora que está crescendo”. Ou quando você tem sete anos e o irmão da sua 

amiga diz que vai te violentar e que o pau dele vai atravessar a sua garganta. Ou quando 

você sente a necessidade de esconder os seus seios crescendo com faixas por baixo da 

blusa para evitar olhares. Ou quando você tem seis anos e o marido da sua vizinha te 

chama enquanto segura os órgãos sexuais para fora do short. Ou o professor de natação 

passa a mão em você quando te ensina a boiar. Ou quando você tem oito anos e um 

desconhecido te aborda no parquinho da quadra para te levar na portaria do prédio e se 

masturbar em cima de você. [aparece na tela a inscrição “(uma coisinha que eu esqueci 

de falar) existem também assédios ainda mais corriqueiros, ‘inocentes’ e sutis que 

podem vir das seguintes formas: um abraço demorado demais; um beijo inocente 

pegajoso no rosto; um beijo de despedida que começa na bochecha e acaba indo pro 

pesk2coço; uma mão na cintura que não faz sentido naquele momento com aquela 

pessoa; ou qualquer coisa que faz você se sentir desconfortável mesmo que, 

aparentemente, não tenha motivo; se você está desconfortável, tem motivo”] Os abusos 

que são sutis e não são graves o bastante para você recorrer à polícia e denunciar um 
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estupro são extremamente preocupantes também, porque você se pergunta a pior 

pergunta que você poderia se perguntar, que é: “será que isso é coisa da minha 

cabeça?”. Essa pergunta faz você guardar esse acontecimento nojento dentro de você 

porque foi tão surreal, que você fala: “Isso não aconteceu, isso não é real, isso é 

invenção da minha cabeça. Esquece isso aqui. Isso aqui inventei, inventei. Maluquice 

minha”. E você acha que é uma invenção da sua cabeça e que você entendeu errado, que 

na verdade ele estava te dando bom dia e não passando a mão nos seus mamilos. 

Geralmente não é coisa da sua cabeça, tá? Só pra você saber. Geralmente o amigo do 

seu pai de fato passou a mão em você inteira na cozinha enquanto ninguém estava 

olhando. E o que fez ele se sentir à vontade o bastante para fazer isso foi a certeza de 

que você ia ficar quietinha, a certeza de que você não ia criar uma situação 

desconfortável para os seus pais, porque fica chato, né, quando você acusa um sujeito 

super culto, esclarecido e bem sucedido de ter tocado em você sem a sua permissão. Até 

porque eles não iriam acreditar em você, não é mesmo? Porque não foi um 

desconhecido na rua, um velho tarado do bairro, foi um sujeito que é amigo da sua 

família, né? Só que essa pessoa que te assedia sexualmente pode vir na forma de um tio, 

pode vir na forma de um primo, pode vir na forma de um irmão, pode vir na forma do 

seu pai, pode vir na forma de um homem que você admira enormemente, pode até vir na 

forma de uma mulher. E se eu tô falando isso aqui é porque aconteceu mais vezes do 

que queremos acreditar. Então, provavelmente não é coisa da sua cabeça, por mais 

surreal que seja. E, além de não se rebelar contra isso, você tem que também ficar 

lisonjeada e jogar as mãos pro céu pela benção divina que é ser uma mulher desejada, 

porque é a maior benção que pode ter no mundo, não é mesmo? Muito melhor do que 

ser uma mulher sozinha, ficar para titia, ser uma solteirona cheia de gatos. Isso não é 

bom. O que é bom, e inclusive um privilégio, é um homem que você não quer que te 

toque, te tocando e falando no seu ouvido que você é gostosinha. Porque independente 

da situação é sempre bom saber que nós somos gostosinhas, não é mesmo? Ficamos 

todas muito lisonjeadas com a sua gentileza. Obrigada por me achar gostosa. É 

exatamente pra isso que eu usei um shortinho curto, para você me achar gostosa. Para 

você achar que as minhas pernas estão ao seu dispor, porque é para isso que elas 

servem, para te estimular sexualmente. Elas não servem para eu caminhar e saltitar 

pelos parques, elas servem para você olhar para elas e ficar “hummm”. Então, você que 

está achando muito engraçado isso de mulheres relatando seus abusos e que acha que 

uma menina que você julga ser “feia, gorda e peluda”, como eu li em alguns 
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comentários, não deve ter sido de fato assediada porque nenhum assediador gostaria de 

ter aquela mulher, e que, se ela foi assediada, ela deveria dar graças a deus porque é a 

única forma que ela poderia achar de ter um homem. Não ache isso, tá? Não é bom 

achar isso. Ninguém merece ser abusada de nenhuma forma, tá? Ninguém. Ninguém! 

As pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, as pessoas que você queria 

ver morta, as pessoas que você acha que pedem para ser estupradas, tá? E quanto a isso, 

todo o conceito de ser estuprada gira em torno da ideia de que você não pediu para 

aquilo acontecer. Se você pediu alguma coisa, foi para aquilo parar de acontecer. Então, 

se você encontrar uma pessoa na rua que está pedindo para ter relações sexuais, essa 

pessoa vai fazer um amorzinho gostoso com alguém, tá? Se você pede para transar com 

alguém é consensual, e é maravilhoso. Não é uma dor, não é um trauma, não é uma 

coisa horrível que você vai guardar para o resto da sua vida. Esse é um jeito que eu acho 

fácil de diferenciar um estupro de um sexo consensual. E para você que foi violentada, 

assediada, abusada de qualquer forma. É para fazer um escarcéu, um escândalo, sair 

correndo gritando no meio das ruas, igual a uma enlouquecida. Porque silêncio nenhum 

vai te proteger de absolutamente nada, tá bem? Então tá bem. [aparece na tela a 

inscrição “Central de Atendimento à Mulher: ligue 180”].  

 

4.4 ANÁLISES  

 

 Para desenvolver a análise, que abordará os três vídeos conjuntamente a partir de 

categorias que acionam as questões de violência e a violência de gênero, usaremos as 

seguintes marcações para identifica-los: T1 – vídeo “Não tira o batom vermelho”; T2 – 

vídeo “Vamos fazer um escândalo”; T3 – vídeo “Aprende a respeitar”. 

 As categorias em torno dos sentidos encontrados são divididas em: violência 

psicológica, violência sexual e assédio sexual e pedofilia. As expressões que indicam o 

sentido principal estão marcadas em negrito. 

 

4.4.1 Violência Psicológica  

 

 A primeira categoria corresponde aos sentidos encontrados sobre violência 

psicológica em torno do discurso de Jout Jout. A youtuber traz questões acerca do 

sentimento de negação e incapacidade, da manipulação da autoestima, da sensação de 
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culpa, da promessa de mudança, além de questionar os padrões de violência psicológica 

que visualizamos socialmente.    

 

4.4.1.1 A pessoa que sofre a violência nem sempre percebe sua condição  

 

 A violência psicológica muitas vezes não é tratada com a seriedade necessária 

em nossos círculos de convivência social apesar de ocupar o segundo lugar nos dados 

de violência contra a mulher registrados em 2016. Os números divulgados no Mapa da 

Violência em 2015 colocam as mulheres como as maiores vítimas de todos os tipos de 

agressão, incluindo a psicológica. Nos casos de violência registrados através do disque 

180, em 80% dos relatos reportados os parceiros das vítimas são os responsáveis.   

 Todos esses números divulgados em 2016 e nos anos anteriores, somados com 

os relatos de dezenas de mulheres que almejam ocupar o espaço público e privado na 

sociedade, faz querer entender de que forma a questão de gênero atua diretamente em 

temáticas como violência, preconceito e poder, por exemplo. Envolvendo esses aspectos 

Julia traz questões importantes na discussão sobre gênero e violência no Jout Jout 

Prazer, incluindo a percepção de sentimentos presentes no cotidiano das mulheres como 

o medo, a culpa e a negação. 

 Em seu discurso, a youtuber traz claramente a ideia de que nem toda a vítima 

sabe que está sofrendo violência. Os casos de agressão psicológica são considerados tão 

sérios quanto qualquer outro tipo de violência e deixam marcas igualmente profundas, 

entretanto, muitas vezes acontecem de uma forma mais sutil e demoram a ser 

percebidos. Além disso, muitas vítimas em condições violentas não reconhecem 

algumas atitudes como agressão, visto que já estão acostumadas com determinado tipo 

de relação de poder e submissão imposta há séculos.  

 Julia reconhece nas sequências discursivas a seguir, que na maioria dos casos a 

vítima não sabe ou escolhe não saber que está vivenciando uma situação violenta, 

iniciando assim um processo de negação. Esse processo pode gerar questões ainda mais 

sérias, como quando se levanta a incerteza sobre o merecimento em relação a esse 

sofrimento acreditando que ele pode ser cabido ou justificado.  

 A partir disso, é preciso que pensemos em nossa posição julgadora diante dos 

casos de violência os quais presenciamos ou escutamos relatos. É comum observamos 

comentários em redes sociais ou em rodas de conversa colocando o agressor como 

correto e a vítima como culpada, utilizando argumentos provenientes de um dos 
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pensamentos machistas que se tornou corriqueiro: “ela deve gostar de sofrer” ou “ela 

tem que se valorizar”. Um caso que evidencia essa posição arbitrária é o que ocorreu na 

17ª edição do Big Brother Brasil, em 2017. A relação de Marcos e Emily virou assunto 

nas redes quando grupos começaram a questionar as atitudes violentas do médico com a 

namorada. Os usuários do Facebook e do Twitter tornaram-se platéia e júri do caso, 

denunciando as ações de Marcos e ao mesmo tempo apreciando as atitudes de Emily 

deliberando a ela a posição de ser humano fraco e manipulador.  

 Ao questionarmos o porquê de muitas mulheres manterem relações abusivas 

mesmo com total consciência da situação, é necessário ponderarmos todos os 

coeficientes da somatória que constituem as relações humanas. Dentre eles, questões 

como dependência psicológica, dependência financeira, status social, e até mesmo 

aspectos como coerção. O empoderamento feminino tem sido discutido com mais força 

nos últimos anos, e é condição essencial para tomadas de atitudes em relação a situações 

de violência e abuso. Por motivos de sociedade machista e patriarcal, a palavra das 

mulheres ainda é desacreditada institucionalmente, na delegacia de polícia quando tenta 

registrar ocorrência ou dentro da família quando procura por ajuda. A coragem 

necessária para a ruptura dessas relações é oriunda também, e não somente, do quanto o 

sujeito é empoderado socialmente.  

    

E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos porque é uma 

coisa muito recorrente, mas geralmente você não sabe que você está num 

relacionamento abusivo. Uma parte de você sabe, mas você meio que não 

sabe ao mesmo tempo. (T1) 

 

“Mas Jout Jout, como eu vou saber se eu estou em um relacionamento 

abusivo?” Você não sabe! Ou você sabe, mas você escolhe não saber. (T1) 

 

Porque essa pessoa não sabe, ou essa pessoa está em negação, porque 

geralmente é assim que a gente fica quando estamos sofrendo coisas, porque 

a gente fica achando que merece aquele sofrimento, porque nós somos 

vadias, sujas, burras, estúpidas que merecem sofrer para aprender a valorizar 

um homem de verdade. (T1) 

 

 

4.4.1.2 A violência de gênero não ocorre apenas entre homens e mulheres 

 

 A violência se configura, segundo Saffioti (2004), como a ruptura do bem estar 

do sujeito, seja ele de forma física, psíquica ou material. Independente do gênero, classe 

social, raça ou faixa etária estamos sujeitos a sofrer diferentes tipos de abuso durante 

nossa existência, em meio ao convívio social. Jout Jout evidencia em seu discurso, que 
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relacionamentos abusivos ou situações violentas não acontecem necessariamente de um 

homem para uma mulher, podendo existir entre dois homens, duas mulheres, ou nos 

casos onde a mulher também atua como figura abusiva em uma relação amorosa 

heterossexual, por exemplo.  

 Apesar de não podermos ignorar o fato de que a violência pode acontecer com 

todos, evidências possíveis de calcular sinalizam que ela é predominante em 

determinados grupos. Os dados de violência no Brasil mostram que a mulher jovem é a 

maior vítima de todos os tipos de abuso. Seguido da mulher idosa, posteriormente a 

criança do sexo feminino, em quarto lugar a criança do sexo masculino, 

subsequentemente o homem idoso e por último o homem jovem. 

 Saffioti (2004) aponta outros fatores que se somam à questão de gênero como 

forma de opressão social e agravam os casos de violência no país. Aspectos como raça, 

classe social, faixa etária e orientação sexual congregam para que a dominação se 

materialize em eventos violentos. 

 Por esse motivo, também, o movimento feminista fragmenta-se em vertentes. 

Apesar de existirem pautas universais, o feminismo negro, por exemplo, discute as 

demandas específicas das mulheres negras. A autora norte americana Kimberlé 

Crenshaw discute a teoria da interseccionalidade no movimento feminista desde os anos 

80. Sua pesquisa se baseia em compreender como essas diferentes estruturas de poder 

comunicam-se no cotidiano das minorias e como essa relação constitui um imaginário 

social que sobreleva a submissão, o preconceito e a violência.     

   

Primeira coisa: não existe só relacionamento abusivo homem com mulher; 

homem sendo escroto, mulher sendo coitada. Pode ser o contrário também. 

Ou pode ser mulher com mulher. Ou pode ser homem com homem. Eu vou 

falar de relacionamentos entre homens e mulheres, mas você coloca aí o 

gênero que você quiser, tá, nos artigos que eu for usar. (T1) 

 

 

4.4.1.3. Quando o abusador impõe normas de conduta 

 

 No vídeo “Não tira o batom vermelho”, Julia exemplifica algumas maneiras de 

identificar se determinada relação pode ser considerada abusiva. Dentre as citadas em 

seu discurso, o controle do agressor sob as normas de conduta da vítima está em 

evidência. A violência nesse sentido se configura na forma de supervisão do 

comportamento do outro e da privação de liberdade. Jout Jout usa como amostra dessa 
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vigilância questões relacionadas à forma de vestir-se e à autoridade sob o círculo de 

convivência de seu parceiro. Ela desconstrói a ideia de que isso faz parte das atitudes de 

“quem ama” e enfatiza que elas fundamentam uma relação considerada abusiva e 

violenta, baseada em um jogo de poder e submissão.   

 

Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? (T1) 

 

Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta 

com esse batom vermelho? Ele já sacudiu um guardanapinho na tua cara: 

“Tira esse batom”? (T1) 

 

Ele já controlou, à distância, as roupas que você vai usar ou o lugar que 

você vai usar essa roupa? (T1) 

 

Essa pessoa já te pediu pra excluir pessoas do seu Facebook (ou Orkut na 

época áurea da vida)? Ou essa pessoa já te impediu de falar, na vida real, 

com certas pessoas? (T1) 

 

 

4.4.1.4 Quando o abusador manipula a autoestima do outro 

 

 A violência psicológica pode aparecer na forma do controle do comportamento, 

assim como, por meio da manipulação da autoestima da vítima. Jout Jout destaca em 

sua fala questões acerca das relações de poder e do sentimento de superioridade e 

inferioridade presentes nas relações. Ela enfatiza que o relacionamento abusivo se dá 

também quando um sujeito inferioriza outro, em busca de ocupar um lugar de segurança 

e superioridade.  

 Julia coloca esse sentimento de inferioridade como um dos responsáveis pela 

sensação de merecimento perante a violência e ao sofrimento. Muitas mulheres diante 

da fragilidade acreditam que além de merecerem tal dor e tristeza, devem ser 

agradecidas pelos parceiros não desistirem da relação, naturalizando ainda mais 

determinadas ações violentas. A baixa autoestima nessas mulheres pode agravar a 

situação de dependência psicológica dificultando ainda mais a separação, quando há 

convicção de que não merece tanto “amor” ou que nunca será amada por outro alguém. 

Assim, mesmo que de forma violenta, é obrigação da mulher ficar feliz por ser amada e 

quista.  

  Essa inferiorização pode acontecer quando um indivíduo diminui o outro 

fazendo-o acreditar ser menos inteligente e capaz, por exemplo, ou aceitar que está fora 

de um demarcado padrão de beleza e que isso é fator determinante para receber o amor 
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de outra pessoa. A questão da beleza no universo feminino é repleta de complexidades, 

visto que as mulheres são perseguidas por padrões considerados corretos há muito 

tempo. Todos esses anos de doutrinação com o auxílio da mídia e do comportamento 

machista de seus parceiros não permitem que vivam e amem seus corpos, sem buscar 

incessantemente por um modelo considerado ideal.  

 Muitos assuntos tangenciam as pautas discutidas dentro do movimento 

feminista, como o racismo e a gordofobia, por exemplo. Jout Jout desmistifica, em 

outros vídeos do canal, a ideia de que feministas necessariamente não se depilam, ou 

não cuidam do próprio corpo. Ela afirma que o feminismo é sinônimo de libertação para 

os corpos de tantas mulheres submissas ao padrão de beleza considerado feminino. A 

decisão de não tirar os pêlos do corpo mostra nada mais do que a possibilidade de 

escolher viver com eles, ou não.   

 Scott (1995) traz em sua pesquisa sobre gênero a ideia de papel de gênero, que 

determina o conjunto de ações e comportamentos esperados socialmente do homem e da 

mulher. Isso inclui diretamente no que diz respeito à expectativa quanto às aparências 

femininas e masculinas. O feminino nesse caso é sinônimo de doçura e delicadeza, 

vindo da mulher, mãe, dedicada à família e ao parceiro, sem a possibilidade de pensar o 

próprio corpo de outra maneira. Corpo visto como objeto de desejo sexual masculino, e 

no acordo tácito entre homens e mulheres sempre instituiu o homem como macho 

provedor e a mulher como cuidadora do lar e responsável por satisfazer seu parceiro 

sexualmente.  

 Essa objetificação do corpo feminino é notariamente presente na cultura 

propagada pela mídia de uma forma geral. O corpo da mulher ainda serve como 

instrumento para promover determinados produtos utilizando diretrizes que tendem ao 

apelo sexual e a vulgarização. As musas dos campeonatos de futebol também 

demonstram como a participação das mulheres no esporte ainda é vista por uma 

grandiosa parcela dos brasileiros. A cultura do estupro também é propagada pela mídia 

que auxilia a naturalizar a culpa dos agressores, tornando suas penas brandas e 

promovendo o rápido esquecimento sobre assuntos como violência de gênero.       

 

Ele te faz de vez em quando se sentir burra? Feia? Estúpida? Inferior a 

ele? E ele faz você achar que é uma benção ele estar ao seu lado, porque 

ninguém merece uma pessoa como você, mas ele aguenta, então você tem 

que ficar pianinho porque se você perder aquele ali, você nunca mais vai 

conseguir ninguém. (T1) 
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O relacionamento é construído de forma tal que ele faz você achar que só 

ele no mundo poderá te amar e te tratar bem, mesmo ele não te tratando 

bem, e você nunca vai achar alguém que goste de você, porque você é 

esquisita, porque você é suja, porque você é uma puta. Mas ele te aceita 

como você é. Então, se você terminar com ele, você está condenada a 

uma vida solitária, porque ninguém vai querer você. (T1) 

 

Ele te bota numa bolha, tão louca, de que tudo que não é ele é ruim, que você 

começa acreditar nisso. E aí você não começa a não conseguir interagir com 

ninguém.  E o seu emocional fica dependendo dele. Não pode ficar feliz 

sozinha, você tem que ficar feliz com ele, só. (T1) 

 

Se o rapaz acha que, pra você ficar bem, você precisa dele, começamos 

errado. Se o sujeito tem a necessidade de te diminuir para que ele possa 

ficar grande e maravilhoso ao seu lado, talvez não seja um bom 

relacionamento para você estar metida. (T1) 

 

Porque essa pessoa não sabe, ou essa pessoa está em negação, porque 

geralmente é assim que a gente fica quando estamos sofrendo coisas, porque 

a gente fica achando que merece aquele sofrimento, porque nós somos 

vadias, sujas, burras, estúpidas que merecem sofrer para aprender a 

valorizar um homem de verdade. (T1) 

 

E, além de não se rebelar contra isso [assédio sexual], você tem que também 

ficar lisonjeada e jogar as mãos pro céu pela benção divina que é ser uma 

mulher desejada, porque é a maior benção que pode ter no mundo, não é 

mesmo? Muito melhor do que ser uma mulher sozinha, ficar para titia, ser 

uma solteirona cheia de gatos. Isso não é bom. O que é bom, e inclusive um 

privilégio, é um homem que você não quer que te toque, te tocando e falando 

no seu ouvido que você é gostosinha. Porque independente da situação é 

sempre bom saber que nós somos gostosinhas, não é mesmo? Ficamos 

todas muito lisonjeadas com a sua gentileza. Obrigada por me achar 

gostosa. [usando um tom irônico] (T2) 

 

 

4.4.1.5. Quando o abusador manipula a sensação de culpa do agredido 

 

 Outra exemplificação utilizada por Julia em sua fala para demonstrar 

determinadas formas de identificar casos de violência psicológica é a manipulação da 

culpa que a vítima de agressão carrega.  Mais uma vez, a cultura de culpabilizar o 

agredido e absolver o agressor colocam as mulheres como causadoras da  violência que 

enfrentam.           

 Além da culpa designada por outras pessoas, a vítima ainda tem que conviver 

com a culpa que deposita em si mesmo. Os jogos psicológicos se dão de forma que 

desvirtuam a responsabilidade de quem age de forma violenta, e agravam a fragilidade 

do sujeito nessa situação. Isso somado a sentimentos como a falta de autoestima fazem 

com que as vítimas acreditem que são motivadoras dos problemas e dos erros, e ainda 

se sintam mal por mesmo assim sentirem-se felizes ou estarem bem consigo mesmas.        
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Sempre que vocês brigam, de alguma forma muito estranha, que não é 

explicada, você está sempre errada? E você sempre acaba pedindo 

desculpa, mesmo quando no início você tinha certeza de que você estava 

certa? Mas rolou alguma coisa ali que ele falou, que você falou “Gente, acho 

que eu que estava errada; será?”. E aí você olha para trás e fala “ih, todas as 

brigas que a gente já teve na vida eu que estava errada”. (T1) 

 

Quando você conquista alguma coisa maravilhosa, o rapaz fica triste porque 

você conquistou e ele não conquistou, e aí você para de ficar feliz por você? 

E aí você fica triste e se sentindo culpada porque você foi melhor que ele 

em algum momento? (T1) 

 

E aí, chega aquele momento em que o sujeito, depois de ter te esculhambado, 

termina com você. E aí você fala: “Oh, não, terminou por minha causa, eu 

fiz tudo errado, eu não merecia o amor dele que era imenso”. (T1) 

 

 

4.4.1.6. Quando o abusador engana, prometendo que vai mudar 

 

 A chantagem também pode ser uma forma de manipular psicologicamente e 

violentar um sujeito. Ela pode aparecer por meio de juramentos e promessas do agressor 

para a vítima, principalmente em momentos de dificuldade. Jout Jout coloca uma 

situação hipotética, onde um determinado parceiro comete um equívoco grave e ao 

perceber a seriedade da situação acaba por prometer mudar e implorar o perdão. Porém, 

a jura e a manutenção da palavra é o que distingue um verdadeiro compromisso de 

mudança e uma mentira. Esse comportamento pode tornar-se corriqueiro com o tempo e 

a relacionamento tomar o rumo de um ciclo contínuo de erros, promessas e 

esquecimento.           

 Apesar de sabermos que muito do fim dos relacionamentos considerados 

abusivos está relacionado com questões como o empoderamento das mulheres e das 

redes de apoio presentes em suas vidas, capazes de fazê-las abandonar estas relações 

não nos cabe relativizar ou julgar sua subsistência. O mantimento de relacionamentos 

violentos não se dá unicamente por uma questão de escolha. Aspectos relacionados à 

dependência psicológica, financeira, por uma questão de status social e muitas vezes por 

muita pressão, as mulheres acabam aceitando atitudes chantagistas, dominadoras e 

violentas dentro de casa.  

 A questão que envolve o status social é um reflexo da cultura machista. Certas 

nomenclaturas utilizadas historicamente de forma opressora com as mulheres, ainda 

hoje são escutadas. É o exemplo da “mãe solteira” ou da “mulher divorciada”. O status 

de mãe solteira lentamente tem sido desconstruído enquanto se tem utilizado o termo 

“mãe solo” ou “pai solo” para mães e pais que criam seus filhos sem companheiros(as). 
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Apesar de toda a discussão e da quebra de paradigmas, o fardo que essas expressões 

carregam ainda é muito maior do que podemos imaginar. Socialmente as mulheres são 

ensinadas que o divórcio é sinônimo de retrocesso, que a maternidade solo é semelhante 

ao fracasso e precisam lidar com essas e outras definições pejorativas em sua trajetória. 

Por conta disso, podemos considerar que, mesmo para uma mulher empoderada, sair de 

uma relação não é uma tarefa fácil, assim como tantas outras. Enfrentar a família, a 

comunidade em que vive e sofrer retaliações não são empreitadas simples ou seguras. 

Acreditar na mudança do parceiro pode ser a solução para muitos problemas.   

   

Ele faz uma merda colossal, e aí você fala: “Fez uma merda colossal”. E aí 

ele chora, arrependido profundamente, e ele jura que aquilo jamais vai 

acontecer novamente e que ele foi um estúpido e ele implora o seu 

perdão. (T1) 

 

 

4.4.2 Violência Sexual 

 

 Os sentidos encontrados nesta categoria giram em torno de outra forma de 

violência, a violência sexual. Aqui, é possível percebermos algumas questões que Jout 

Jout elenca acerca do estupro como problema social, também sobre a falta de 

impunidade referente aos casos conhecidos pela justiça e à cultura que o naturaliza. Ela 

ainda comenta com freqüência em sua fala o fato dele não ter atenuantes ou 

justificativas e se tratar de uma relação forçada – sem o consentimento da vítima.   

 

4.4.2.1 O estupro não é cometido apenas por desconhecidos 

 

 Conforme o Mapa da Violência de 2015, dos casos de violência sexual 

registrados no país, em mais de 80% das ocorrências quem está por traz é o parceiro da 

vítima ou algum familiar ou conhecido.  Julia expõe nas sequências discursivas a seguir 

a percepção sobre a importância de entendermos que a violência sexual, nesse caso, 

mais especificamente o estupro, não parte somente de desconhecidos.  

 A violência sexual é considerada uma forma de agressão mais explícita, embora 

também possa vir cercada de sutilezas e naturalizada ao longo do tempo. Dentro das 

relações amorosas, fraternas ou entre pais e filhos, avôs e netos, padrastos e enteados. 

Jout Jout se refere ao estupro como o ato sexual que acontece quando um sujeito 
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desconhecido te aborda e te obriga – violentamente ou não – a vivenciar aquela relação 

de qualquer forma ou quando a vítima está alcoolizada, por exemplo, e incapaz de 

decidir se aquela é uma atitude que gostaria de tomar, ou ainda quando um parceiro faz 

o outro sentir-se obrigado ou coagido nessa situação.  

  A cultura que coloca a mulher como objeto de satisfação do desejo masculino 

aparece mais uma vez no discurso de Julia. Beavouir (2009) já discutia a questão do 

corpo feminino a serviço dos homens e as relações de poder que se estabelecerem 

através do ato sexual. Assim como a relação entre a função do corpo feminino – de 

reproduzir e satisfazer - e o prazer, direito restringido ao homem. Tânia Navarro (1995), 

em seu estudo sobre as figuras da mulher apresentada por Beauvoir, analisa:  

 

Estas categorias, que habitam a imagem do feminino são fundadas nas 

premissas da heterossexualidade e nas matrizes institucionais do 

patricarcado. Assim, as mulheres só realizariam seu ser no mundo no 

encontro incontornável com o masculino, para dar-lhe uma descendência e 

apaziguar seu desejo. A maternidade seria seu destino e sua transcendência, a 

prostituição a imanência na impureza de seu sexo. (NAVARRO, 1995. s.p)  

 

 Navarro (1995) e Beauvouir (2009) já discutiam em suas investigações sobre 

gênero e feminismo a ideia trazida por Jout Jout em seu discurso. A imoralidade 

acompanhava a figura da mulher que não entendia o sexo apenas como forma de 

reprodução. E a violência sexual também ocorre em relações românticas vivenciadas 

dentro de casa.  

 

Ah, e mais: relacionamento abusivo não é igual a tapa na cara. Você pode ser 

abusada psicologicamente, ou sexualmente, porque estupro não é só de cara 

esquisito na rua que vem e te enfia um peru. Estupro pode ser dentro de 

casa, com o seu namorado. (T1) 

 

 

4.4.2.2 O estupro ocorre quando não há consentimento 

  

 Em alguns momentos do discurso de Jout Jout, podemos verificar a necessidade 

que a youtuber enxerga de explicar o que de fato é estupro e de que maneiras ele pode 

acontecer. Por entender que a violência sexual também se dá em uma demonstração de 

poder e soberania, podemos questionar de que forma a sociedade lida com a questão do 

estupro e como semeia a cultura não punitiva diante da violência. Essa normalização da 

agressão torna compreensível a indispensabilidade da explicação de Julia e o porquê da 

ênfase no seguinte fato: quando um estupro acontece, de forma nenhuma, existiu 
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consentimento da vítima e em nenhum momento ela pediu por aquilo ou provocou 

aquela situação.  

  Faria e Castro (2014) apontam duas questões importantes que compreendem o 

universo da sexualidade e também da violência sexual de gênero. A primeira se trata da 

questão de como a sexualidade da mulher se constrói de forma pudica:  

 

A antropóloga Lia Zanotta Machado, em sua pesquisa mostra como há uma 

ideia de que a sexualidade feminina é imaculada e passiva ao mesmo tempo 

que é interdita: ela pode dizer “sim” ou “não” ao final mas sempre tenta se 

esquivar. Daí a ideia de que a mulher que diz “não” na verdade quer dizer 

“sim”. A recusa é entendida como um artifício de sedução. (Think Olga. 

p.16).  

 

A segunda gira em torno da virilidade determinada ao homem e como isso 

reflete nos casos de agressão:  

 

É preciso notar também a maneira como a sexualidade masculina é 

construída: a ideia de virilidade passa pela noção de que é o homem que toma 

a iniciativa sexual, e é ele quem se apodera do corpo que deseja. O dito 

homem viril nunca diz “não” diante de uma possibilidade de sexo, e a leitura 

que é feita sob a disposição da mulher a esse ato é distorcida pela ideia de 

que ele possui sobre a sexualidade feminina. Isso passa por uma dualidade 

presente no imaginário sobre as mulheres, como o conceito de que existe uma 

mulher para casar e outra para se divertir. Estupradores justificam o crime 

dizendo que se apropriaram do corpo de mulheres que se mostraram 

disponíveis. Se a mulher k2estava na beira da estrada, em um bar repleto de 

homens ou bêbada, estaria sinalizando, segundo esse imaginário sua 

predisposição ao ato sexual, ainda que o tivesse negado repetidas vezes. 

(Think Olha. p.17).  

 

  

 Nas sequências discursivas a seguir podemos perceber a intenção de Jout Jout de 

esclarecer a falta de consentimento presente no estupro. Sempre tendo em vista que, se 

caracteriza como um ato de dominação e demonstração de poder e força e não como 

uma relação sexual. Ela utiliza de exemplos para melhorar sua elucidação.   

 

É tipo: teve uma pessoa que teve o corpo violado por outra pessoa sem ela 

querer. E quando eu digo sem ela querer é quando ela está berrando, 

falando “por favor, para”, ou quando ela está desacordada, ou quando 

ela bebeu demais e aí desmaiou no meio. (T3) 

 

Estupro é quando aquela pessoa não quer estar naquela situação, alguém 

impõe aquela situação àquela pessoa, e ela tem que viver aquilo porque ela 

não tem condições de fazer aquilo parar. (T3) 

 

Primeira coisa básica sobre um estupro: a pessoa não quer um estupro. 

Porque se ela quer, já não é um estupro. Se ela não quer, já podemos 

chamar de estupro. (T3) 
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E quanto a isso, todo o conceito de ser estuprada gira em torno da ideia 

de que você não pediu para aquilo acontecer. Se você pediu alguma coisa, 

foi para aquilo parar de acontecer. Então, se você encontrar uma pessoa na 

rua que está pedindo para ter relações sexuais essa pessoa vai fazer um 

amorzinho gostoso com alguém, tá? Se você pede para transar com alguém é 

consensual, e é maravilhoso. Não é uma dor, não é um trauma, não é uma 

coisa horrível que você vai guardar para o resto da sua vida. Esse é um jeito 

que eu acho fácil de diferenciar um estupro de um sexo consensual. (T2) 

 

4.4.2.3 O estupro não tem atenuantes 

 

 Quando um estupro é noticiado, como no caso da jovem vítima de estupro 

coletivo – uma das motivações do vídeo “Aprende a respeitar” – é comum 

identificarmos, na internet e em comentários proferidos pessoalmente, pessoas 

relativizando a ação violenta a fim de torná-la menos grave. As apreciações mais 

habituais são relacionadas à questão da roupa da vítima e ao comportamento da mesma. 

 Roupas curtas são comumente associadas à ideia de que se estava mostrando o 

corpo excessivamente e que a vítima mereceu ou pediu pela violência. É importante 

lembrar que comentários relacionados ao corpo em detrimento do vestuário são 

destinados na maioria dos casos às mulheres, tendo em vista que homens raramente são 

apontados por andarem na rua sem camisa, por exemplo. Enquanto isso, os mamilos 

kfemininos ainda são tratados com censura e vetados de aparecerem em público por 

serem alvo de desejo sexual masculino. Assim, o valor da mulher parece estar ligado à 

suas condutas morais e sexuais enquanto a do homem não.  

 Quando a agressão acontecesse em um local público, em determinado horário, o 

argumento majoritariamente utilizado é: “se estivesse em casa, não teria acontecido”. 

Questões como segurança e respeito acabam se tornando triviais e a liberdade sendo 

gravemente ferida. Ir e vir com tranqüilidade e sem medo de ser violentada tornou-se 

raro entre as mulheres.  

 Outra maneira de tentar atenuar a violência sexual é especulando “as vontades” 

da vítima. Na seqüência discursiva, a seguir, podemos perceber que Julia destaca 

novamente a ideia de que se é estupro, é porque não é consentido, logo, a vítima não 

pediu por aquilo. Suas peças de roupas não demonstram vontades e suas atitudes não 

“querem dizer” que ela deseja aquela situação.  

 

 



62 

 

Outra coisa muito boa de se fazer é não relativizar nada, nunca, de jeito 

nenhum. “Ah, mas será que ela não pediu?”, “Ah, mas será que não quis 

um pouquinho?”, “Ah, será que ela não demonstrou de certa forma que 

queria aquilo, de certa forma?”. (T3) 

 

Então, assim, não relativize. Não duvide da vítima: “Ah, mas ele é seu 

amigo. Ele não faria isso de forma alguma”, “Não, ele devia estar muito 

bêbado”. Não importa! (T3) 

 

Não começa a relativizar. Não fala: “ah, mas se ela tivesse em casa”, “ah, 

mas se estivesse na igreja”, “ah, mas se ela fosse uma pessoa que valoriza 

a família”, “ah, mas se a roupa...”. Roupa? Não fala de roupa! Devia ser 

proibido alguém citar roupa quando se está falando de estupro. Não tem isso 

de roupa. (T3) 

 

 

4.4.2.4 O estupro não pode ser justificado 

 

 Além de enfatizar que a violência sexual não possui atenuantes, não é 

consensual, Jout Jout trata o estupro em sua fala como um ato injustificável. Na busca 

de entender a agressão, muitas pessoas acabam tentando encontrar uma justificativa para 

tal abuso. Apesar de muitos fatores convergirem para que a violência seja naturalizada 

socialmente ela não tem justificativa e não é aceitável. O estupro deve ser punido e não 

justificado.  

 

Não tem justificativa cabível, não existe no mundo uma justificativa pra 

uma pessoa entrar no corpo de outra pessoa, sem que essa pessoa deixe essa 

pessoa entrar no corpo dela. (T3) 

 

Não existe isso de tentar justificar um estupro. Não, não há justificativas. 

Não há. Não há! “Ah, mas vamos pensar em uma aqui”. Não tem! Não vai 

achar uma justificativa. Não é justificável. É um ato injustificável. Não tem 

como, você não vai achar, nem procura. (T3) 

 

 

4.4.2.5 A vítima precisa de privacidade 

 

 Julia expõe em seu discurso uma questão importante que envolve o universo da 

vítima.  Quando alguém é estuprado ou violentado ou se noticia um caso de violência 

publicamente, a privacidade de quem foi agredido é sempre um fator a zelar. Quando 

um caso de estupro repercute na mídia é muito fácil de perceber o processo violento e 

abrupto de exposição da vítima por meio das redes, dos programas que dizem ter caráter 

informativo no jornalismo e dos comentários que toda essa repercussão reverbera.  
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 É o caso da notícia envolvendo a jovem de 16 anos vítima de estupro coletivo no 

Rio de Janeiro. A notícia virou comentário nas redes sociais e a vítima foi exposta por 

meio de vídeos, fotografias e relatos em programas de televisão e textos comentando o 

caso, que circularam por várias plataformas diferentes.  

 O próprio YouTube serviu de gancho para repercussão do caso de uma forma 

grandiosa no país. Julia trouxe, em seu discurso, questões acerca da cupabilização da 

vítima e da exposição desse sujeito nos propondo a pensar socialmente de que forma é 

praticada a violência sexual no Brasil. E também, como ela é tratada depois, pela mídia, 

e pela justiça e como ela é discutida nas escolas, nas universidades e dentro de casa. 

Ainda, pensar no papel dos sujeitos que repercutem pensamentos machistas ou são 

coniventes com tais atitudes e /ou pensamentos e que acabam por colocar a mulher 

como a principal vítima de estupro no país.  

 

Um jeito muito bom de você começar a lidar com a situação é, de forma 

alguma, em hipótese nenhuma, você expor a vítima. De jeito nenhum! 

Não é pra compartilhar foto da vítima, não é pra ficar catando Facebook 

de vítima nenhuma, não é pra ficar mandando mensagem pedindo pra 

ser amigo. Não importa se na foto a vítima está de costas, está de lado, só dá 

pra ver o cabelo, ou só dá pra ver um ombrinho. (T3) 

 

Você deixa essa vítima digerir essa informação e lidar com isso, do jeito 

que ela tiver que fazer isso, com as pessoas que ela conhece, com a família 

dela, do jeito que ela quiser. (T3) 

 

Porque é inimaginável a dor que uma pessoa que é estuprada sente, então, 

assim, a melhor coisa a se fazer é deixar essa pessoa tentar entender e 

digerir aquela informação e ver como que ela vai lidar com aquilo para o 

resto da vida. (T3) 

 

 

4.4.2.6 O estupro não parece ser um problema social no Brasil 

 

 A cultura do estupro diz respeito a uma forma de pensar socialmente a violência 

contra a mulher como algo inato. Essa naturalização está presente em nosso dia a dia 

nas letras das músicas, nos comerciais de cerveja, na romantização dos personagens 

violentos das novelas, no incentivo aos meninos desde muito cedo a serem “pegadores” 

e consumirem pornografia. Essa cultura que coloca a mulher como culpada e o homem 

como inocente é a mesma que justifica e legitima a violência sexual no Brasil. Mais 

uma vez, o valor da mulher está ligado as suas condutas morais e sexuais e os homens 

cada vez mais seguros e sentindo-se no direito de violentá-las.  
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 Esses comportamentos são responsáveis pela formação de determinadas 

alegações moralistas como as que indicam que tudo bem homens ficarem embriagados 

em casas noturnas, enquanto condenam as mulheres por consumirem bebidas alcoólicas. 

Ou que encorajam os homens a beijarem mais de uma pessoa em uma noite e 

classificam uma mulher como “vagabunda” por fazer o mesmo.  

 Além do mais, a lei é branda e a justiça não pune de forma adequada os crimes 

que envolvem violência sexual no país. A impunidade alimenta a cultura e acata o 

estupro como algo aceitável. Quebrar esse ciclo requer repensar a criação desde a 

infância buscando libertá-la do machismo, deixar de culpar a mulher por ser violentada 

e acolhê-la, além de punir os agressores de forma pertinente.  

   

A sociedade vê o ato de estuprar uma mulher, de abusar de um ser 

humano, como uma coisa perfeitamente natural. E isso é muito 

preocupante porque algumas coisas a gente fica sabendo e se revolta, e aí 

tenta fazer alguma coisa e denuncia, e coisa e tal. Mas assim, isso acontece 

diariamente. O tempo todo, no Brasil inteiro. Nesse momento têm 

meninas de dez anos nos Quilombolas em Goiás sendo escravizadas 

sexualmente. E lá no interior da Bahia têm várias meninas sendo 

estupradas, talvez coletivamente, talvez pelo próprio pai. É possível que 

no meu prédio agora tenha uma mulher sendo estuprada, eu não sei, mas 

existe essa possibilidade e não é pra existir essa possibilidade. Todos os dias, 

o tempo todo, tem alguém sendo estuprado. (T3) 

 

Porque, quando a gente ri de uma piadinha, ou quando a gente faz uma 

piadinha, ou quando uma pessoa se sente à vontade pra divulgar na internet 

um ato desse e ainda como motivo de orgulho, a gente só está assinando 

embaixo de tudo isso. (T3) 

 

 

4.4.3 Assédio Sexual e Pedofilia 

 

 Na terceira categoria elencada no processo analítico são encontrados sentidos no 

discurso de Jout Jout em relação ao assedio sexual e à pedofilia. Ela aponta o assédio 

como um ato grave a injustificável, mas coloca também que ele se tornou algo tão 

corriqueiro de vivência entre as mulheres que não é relatado com a freqüência que 

deveria ou tratado com a seriedade necessária. Ela traz exemplos específicos de assédio 

sexual que acontecem com crianças, adolescentes e adultos e levanta questionamentos 

sobre a falta de clareza diante da agressão e a dificuldade de expor o agressor – que em 

muitos casos é alguém de seu círculo de convivência.   
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4.4.3.1 O assédio não é justificável 

 

 Sobre a criminalização e a seriedade dos casos que envolvem assédio sexual, 

Faria e Castro (2014) apontam: 

 

O estupro é apenas um dos pontos extremos de uma longa escala em que 

aparecem violência doméstica, feminicídio (assassinato motivado pelo fato 

de a vítima ser mulher), agressões físicas e ameaças psicológicas. E há ainda 

um crime que até recentemente nem era reconhecido como tal: o assédio 

sexual. Trata-se de abordagens grosseiras, ofensas e propostas inadequadas 

que constrangem, humilham, amedrontam e tentam reduzir as mulheres a um 

objeto passivo que não reage sob tal forma de opressão. Grande parte desse 

assédio sequer envolve contato físico, mas isso não significa que não afetam 

as mulheres. Muitas delas podam sua própria liberdade e seu direito de 

escolha – deixando de usar certa roupa ou cruzar em uma praça, por exemplo 

– por medo de sofrer assédio. (Think Olga. p.4).  

 

 

 O assédio sexual vivido por milhares de mulheres todos os dias também é 

originário de uma cultura que expõe o corpo feminino como objeto de satisfação do 

desejo masculino. Esse tipo de violência foi criminalizada somente em 2001, apesar de 

ser tão relevante quanto outras maneiras de agredir. Jout Jout expõe indignação em seu 

discurso quando estabelece que assédio não possui justificativa e não é elogio, nem 

admiração. Ela aponta que questões relacionadas a padrões estéticos impostos 

socialmente são argumentos comumente utilizados para justificar assédios de variados 

tipos e que isso não é cabível. Afinal, ninguém merece ser violentado e arquétipos de 

beleza não podem determinar uma agressão.  

     

Então, você que está achando muito engraçado isso de mulheres 

relatando seus abusos e que acha que uma menina que você julga ser 

“feia, gorda e peluda”, como eu li em alguns comentários, não deve ter sido 

de fato assediada porque nenhum assediador gostaria de ter aquela mulher, e 

que, se ela foi assediada, ela deveria dar graças a deus porque é a única forma 

que ela poderia achar de ter um homem. Não ache isso, tá? Não é bom 

achar isso. Ninguém merece ser abusada de nenhuma forma, tá? 

Ninguém. Ninguém! As pessoas que você gosta, as pessoas que você não 

gosta, as pessoas que você queria ver morta, as pessoas que você acha 

que pedem para ser estupradas, tá? (T2) 

 

4.4.3.2 O assédio é tão corriqueiro que não se fala sobre o tema 

 

 Como já abordado anteriormente, a naturalização é um aspecto que deve ser 

obrigatoriamente discutido e retomado ao longo de investigações por trás da violência 

de gênero. Essa discussão sobre cultura do estupro, naturalização e impunidade em 
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relação à violência é notória em diferentes momentos no discurso de Jout Jout. Quando 

a youtuber trata especificamente do tema “assédio sexual” deixa ainda mais claro tal 

cultura que propõe aceitar ações violentas como atos genuínos e concebíveis.  

 Julia comenta que, em seu círculo de amizades, a questão do assédio é 

unanimidade. Ou seja, de todas as mulheres com as quais se relaciona de maneira 

próxima, 100% delas já foram assediadas em algum momento da vida. O mais 

preocupante disso é que o assédio tornou-se algo tão corriqueiro que o assunto não é 

tratado da forma como deveria nem mesmo em nossa esfera de convivência.     

 

E aí esse assunto foi parar em um grupo de whatsapp que eu tenho com 

várias amigas e, quando eu fui ver, onze das onze meninas que estavam no 

grupo tinham sofrido já algum tipo de assédio. Ou seja, cem por cento. 

Mas o mais surreal é que eu não sabia de nenhuma daquelas histórias. 

(T2) 

 

Você ser assediada na rua não é uma novidade boa o bastante pra você 

contar no seu grupo de amigas. Eu não sabia disso tudo porque já virou 

uma coisa tão corriqueira que não vale nem a pena mais reportar isso. 

Tipo “ah, hoje eu escovei o dente, foi ótimo”, “ah, hoje um cara pediu pra eu 

entrar no carro dele”, “ah, hoje um cara parou e me mostrou o peru dele”, 

“ah, hoje eu tava no ponto de ônibus e me senti um pedacinho de bife”, “ah, 

hoje eu deixei de passar por uma rua escura porque eu pensei que fosse ser 

assediada de alguma forma”, “ah, hoje eu decidi ir de calça para o trabalho 

porque ontem eu fui de vestido e aí um rapaz me olhou de um jeito estranho e 

eu fiquei com medo”. Isso é parte do nosso dia-a-dia, você não fala mais 

isso. (T2) 

 

[...] isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com todas as minhas 

amigas, isso já aconteceu com a minha mãe, isso já aconteceu com as 

minhas quatro tias, isso já aconteceu com as minhas dez primas, e eu sei 

que isso vai acontecer também com a minha sobrinha de dois anos e meio. 

(T2) 

 

E se eu tô falando isso aqui é porque aconteceu mais vezes do que 

queremos acreditar. (T2) 

 

4.4.3.3 A vítima de abuso nem sempre tem clareza sobre a agressão que sofreu 

 

 O processo de negação ou da escolha de não enxergar certas ações agressivas -

que partem principalmente de pessoas conhecidas -  é comum entre as mulheres e é 

utilizada como forma de driblar o sofrimento que encontram ao enfrentar situações 

como essas. Além disso, muitas estão acostumadas com tal violência a ponto de 

acreditarem ser adequadas ou pertinentes. Em muitos casos, as vítimas de fato não 

conseguem enxergar com clareza a agressão sofrida.   
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Os abusos que são sutis e não são graves o bastante para você recorrer à 

polícia e denunciar um estupro são extremamente preocupantes também, 

porque você se pergunta a pior pergunta que você poderia se perguntar, que 

é: “será que isso é coisa da minha cabeça?”. Essa pergunta faz você 

guardar esse acontecimento nojento dentro de você porque foi tão surreal, 

que você fala: “Isso não aconteceu, isso não é real, isso é invenção da 

minha cabeça. Esquece isso aqui. Isso aqui inventei, inventei. Maluquice 

minha”. (T2) 

 

4.4.3.4 A vítima tem dificuldade para relatar o abuso 

 

 Após reconhecer uma atitude violenta, entender a seriedade da agressão e 

considerar a delação do agressor como uma possibilidade, boa parte das mulheres 

enfrenta a barreira entre o querer e o conseguir. Muitas vezes, vencer esse obstáculo 

requer enfrentar a comunidade com a qual se relaciona, e nem sempre a família e os 

amigos apóiam essa tomada de decisão. Denunciar, nesse caso, é vencer a dependência 

econômica, a falta de auto-estima, o medo de criar os filhos sem nenhum auxílio, o 

receio da morte, a vergonha de admitir a violência, dentre outros fatores. Além do que, a 

cultura de culpabilizar a vítima acaba por desacreditar a palavra das mulheres que 

tomam a decisão de denunciar seus agressores, sempre colocando sob elas a culpa da 

agressão. 

 

Geralmente o amigo do seu pai de fato passou a mão em você inteira na 

cozinha enquanto ninguém estava olhando. E o que fez ele se sentir à 

vontade o bastante para fazer isso foi a certeza de que você ia ficar 

quietinha, a certeza de que você não ia criar uma situação desconfortável 

para os seus pais, porque fica chato, né, quando você acusa um sujeito super 

culto, esclarecido e bem sucedido de ter tocado em você sem a sua 

permissão. Até porque eles não iriam acreditar em você, não é mesmo? 

(T2) 

 

 

4.4.3.5 O abuso não é cometido apenas por desconhecidos 

 

 Os números presentes no Mapa da Violência de 2015, registrados através do 

disque 180, evidenciam que em 80% dos casos de violência doméstica, os parceiros são 

responsáveis pela agressão. Nos casos de violência sexual, 70% dos estupros são 

cometidos por parentes, namorados ou conhecidos das vítimas. Nos eventos de 

homicídio, 50% das vezes em que uma mulher é assassinada, o crime foi cometido por 

um familiar. O discurso de Jout Jout apenas fortalece os dados apresentados 
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anteriormente. Os casos de abuso e violência no Brasil são majoritariamente cometidos 

por conhecidos ou por membros da família.     

 

Porque não foi um desconhecido na rua, um velho tarado do bairro, foi um 

sujeito que é amigo da sua família, né? Só que essa pessoa que te assedia 

sexualmente pode vir na forma de um tio, pode vir na forma de um primo, 

pode vir na forma de um irmão, pode vir na forma do seu pai, pode vir na 

forma de um homem que você admira enormemente, pode até vir na forma 

de uma mulher. (T2) 

 

4.4.3.6 Exemplifica o assédio sexual 

 

 Nas sequencias discursivas a seguir Jout Jout demonstra em exemplos como a 

assédio sexual se materializa na vida das mulheres.  

 

Você ser assediada na rua não é uma novidade boa o bastante pra você contar 

no seu grupo de amigas. Eu não sabia disso tudo porque já virou uma coisa 

tão corriqueira que não vale nem a pena mais reportar isso. Tipo “ah, hoje eu 

escovei o dente, foi ótimo”, “ah, hoje um cara pediu pra eu entrar no 

carro dele”, “ah, hoje um cara parou e me mostrou o peru dele”, “ah, 

hoje eu tava no ponto de ônibus e me senti um pedacinho de bife”, “ah, 

hoje eu deixei de passar por uma rua escura porque eu pensei que fosse 

ser assediada de alguma forma”, “ah, hoje eu decidi ir de calça para o 

trabalho porque ontem eu fui de vestido e aí um rapaz me olhou de um 

jeito estranho e eu fiquei com medo”. Isso é parte do nosso dia-a-dia, você 

não fala mais isso. (T2) 

 

[...] existem também assédios ainda mais corriqueiros, ‘inocentes’ e sutis que 

podem vir das seguintes formas: um abraço demorado demais; um beijo 

inocente pegajoso no rosto; um beijo de despedida que começa na bochecha 

e acaba indo pro pescoço; uma mão na cintura que não faz sentido 

naquele momento com aquela pessoa (T2) 

 

4.4.3.7. Exemplifica o abuso sexual de crianças 

 

 Para Safiotti (2004) a violência de gênero é uma forma de opressão que gira em 

torno da afirmação do poder masculino sobre o feminino e que é condizente com seus 

papeis deliberados socialmente. A violência de adultos para/com crianças também é 

uma demonstração de poder e soberania. O Mapa da Violência também aponta que as 

meninas na fase da infância estão em segundo lugar entre as maiores vítimas de 

violência no país. Jout Jout exemplifica diversas formas de abuso, uns mais sutis, outros 

menos, vividos por mulheres que relataram seus casos com a hashtag meu primeiro 

assédio em 2015.  

  



69 

 

  

Ou quando você tem nove anos e está pulando corda com as suas primas e 

irmã, e o seu vizinho fica dentro de um carro tirando fotos de vocês e se 

masturbando. Quando você tem sete anos e o pai da sua amiga vive te 

abraçando por trás e falando coisas na sua orelha. (T2) 

 

Quando você tem sete anos e um cara do bairro se masturba atrás de um 

poste vendo você e as suas vizinhas brincando. Ou quando um sujeito fala 

para você “quer ver uma mágica?”, enquanto ele coloca a mão embaixo do 

seu vestido. (T2) 

 

Ou talvez quando você tem dez anos e um velho corre as mãos pelo seu 

corpo e ele é amigo do seu pai. As vezes também, quando você tem dez 

anos e vai na casa de uma prima levar um recado da sua mãe e, quando 

chega na porta da casa da prima, chega um colega e passa a mão na sua 

bunda e fala “você está muito gostosa agora que está crescendo”. Ou 

quando você tem sete anos e o irmão da sua amiga diz que vai te violentar 

e que o pau dele vai atravessar a sua garganta. (T2) 

 

Ou quando você tem seis anos e o marido da sua vizinha te chama 

enquanto segura os órgãos sexuais para fora do short. Ou o professor de 

natação passa a mão em você quando te ensina a boiar. Ou quando você 

tem oito anos e um desconhecido te aborda no parquinho da quadra para 

te levar na portaria do prédio e se masturbar em cima de você. (T2) 

 

4.4.3.8. Exemplifica o abuso sexual de adolescentes 

 

 Identicamente ao sentido anterior, Julia apresenta exemplos de abusos cometidos 

com mulheres durante a adolescência, também relatados pela hashtag meu primeiro 

assédio.  

 

Quando você tem treze anos e o ônibus está vazio e o trocador te mostra 

vídeos de animações pornôs e passa a mão nos seus peitos. (T2) 

 

Ou quando você tem treze anos e está indo para a escola e aí vai dar uma 

informação para um cara e ele pega a sua mão e coloca no pau dele. (T2) 

 

Ou quando você está voltando da escola e um carro te fecha na rua e o 

indivíduo te oferece trezentos reais para foder seu bumbunzinho. Ou 

quando você tem doze anos e está sozinha no carro com o padrinho da sua 

irmã e ele te pergunta se você quer que ele te ensine a beijar. (T2) 

 

Ou quando você sente a necessidade de esconder os seus seios crescendo 

com faixas por baixo da blusa para evitar olhares. (T2) 

 

 

4.4.4 Modos de Interpelar o Espectador 
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 A intenção desta categoria é verificar de que formas Jout Jout conversa com o 

espectador e se aproxima dele. Ela utiliza linguagem direta, coloquial e invocativa 

falando ora com a vítima, ora com o agressor.  

 

4.4.4.1 Ela fala diretamente com seu espectador imaginado 

 

 É corrente percebermos no discurso de Julia sua tentativa de conexão com o 

público – a família Jout Jout. A forma como dialoga com a câmera se assemelha com 

uma interlocução entre amigos ou conhecidos, colocando-se no lugar de conselheira. 

Ela alerta, repreende, explica, relativiza e conclui olhando diretamente para a câmera – 

nos “olhos” de quem ali está prestando atenção em suas palavras. Nos trechos a seguir, 

podemos notar que Julia conversa com quem já foi violentado, vive um relacionamento 

abusivo ou com amigos, conhecidos, vizinhos, professores, colegas e familiares dessas 

vítimas.   

 Ao visitarmos os comentários do canal podemos perceber que seu discurso serve 

de inspiração e suas palavras são encorajadoras para muitas mulheres que tem vontade 

de sair de relações abusivas. Além de alguém que já vivenciou aquela situação, Jout 

Jout se coloca como mulher e amiga acolhedora que não tem pudor de expor o que 

pensa, permitindo com que certa identificação aconteça. Ali, também podemos perceber 

como grande parte de seu público corrobora com seus ideais, sua visão política e 

concorda com suas colocações frente aos assuntos que aborda.  

   

Vamos responder algumas perguntas aqui comigo. Venha cá, venha cá! (T1) 

Então, por favor, se você conhece alguém que está em um relacionamento 

abusivo, avisa essa pessoa. (T1) 

 

E eu também sei que não são todos os homens que são estupradores, mas 

inclusive você, que é homem, não basta você falar “eu não estupro, eu sou 

do bem”. Se você presenciar qualquer momento de qualquer apologia ao 

estupro, você tem que repudiar e se posicionar contra isso, porque você 

ser conivente com isso também é bater palma pra estupro. (T3) 

 

Então, você que está achando muito engraçado isso de mulheres 

relatando seus abusos e que acha que uma menina que você julga ser “feia, 

gorda e peluda”, como eu li em alguns comentários, não deve ter sido de fato 

assediada porque nenhum assediador gostaria de ter aquela mulher, e que, se 

ela foi assediada, ela deveria dar graças a deus porque é a única forma que ela 

poderia achar de ter um homem. Não ache isso, tá? Não é bom achar isso. 

Ninguém merece ser abusada de nenhuma forma, tá? Ninguém. 

Ninguém! As pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, as 

pessoas que você queria ver morta, as pessoas que você acha que pedem 

para ser estupradas, tá? (T2) 
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E para você que foi violentada, assediada, abusada de qualquer forma. É 

para fazer um escarcéu, um escândalo, sair correndo gritando no meio das 

ruas, igual a uma enlouquecida. Porque silêncio nenhum vai te proteger de 

absolutamente nada, tá bem? (T2) 

 

 

4.4.4.2 Ela também fala diretamente com o agressor 

 

 Podemos verificar que, em alguns momentos, a fala de Jout Jout é 

especificamente direcionada a mulheres que já sofreram ou podem vir a sofrer alguma 

agressão. Em outros, a todo seu público – homens e mulheres, mas majoritariamente 

mulheres - a fim de alertar e elucidar a importância de compreendermos algumas 

questões que giram em torno do assunto violência. E, em ocasiões posteriores, Julia fala 

diretamente com o agressor advertindo o quão suas atitudes não são aceitáveis ou 

corretas.  

 Fazendo isso, a youtuber acaba por contemplar as diversas faces da moeda 

envolvidas em uma agressão. Ela evidencia a importância do diálogo com o agressor, 

que merece ser punido por seus atos, sim, mas também alertado, já que o discurso 

machista violento tornou-se tão natural que muitas vezes o reproduzimos sem perceber 

tal violência. Outro fator importante a se pensar é que o potencial para tornar-se um 

agressor muitas vezes não pode ser quantificável. Assim, muitas pessoas podem ter sido 

abusivas em algum momento ou outro da vida sem perceber seu comportamento.  

 Nas sequências discursivas a seguir, Jout Jout censura algumas atitudes e 

comentários violentos.  

 

Ah, e você que está achando que está super gostoso, super poderoso, 

porque está controlando uma pessoa [faz expressão de discordância e 

incredulidade] ... né??? (T1) 

 

“sobre essa Valentina, se tiver consenso é pedofilia?” [aparece na tela a 

inscrição “não vai ter consenso e, sim, é pedofilia”] (T2) 

 

“se ela quiser não é pedofilia, é amor” [aparece na tela a inscrição “migo, 

não é”] (T2) 

 

 “tanta criança no Masterchef, que não sei qual a foto que eu olho 

primeiro quando for bater uma” [aparece na tela a inscrição “não foram 

inventadas as palavras necessárias pra comentar isso”]. (T2) 

 

“hashtag Valentina na Playboy” [aparece na tela a inscrição 

“????//??//?????”] (T2)  
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 Os sentidos apresentados anteriormente no decorrer da análise são um pequeno 

fragmento da imensidão de possibilidade que o audiovisual e a análise de discurso 

permitem ser investigados sob a lente do pesquisador. Eles foram escolhidos a partir 

dos conceitos propostos nos capítulos teóricos – que serviram de ferramentas para as 

análises – e também sob a luz do tema proposto no trabalho e do objeto estudado. 

Assim, o foco foi a busca por sentidos que envolvessem especificamente a questão 

de violência de gênero e suas nuances a partir da fala de Jout Jout.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como tema central de sua discussão a violência de gênero, 

investigada a partir da análise do discurso da youtuber Jout Jout em três vídeos de seu 

canal que tratam da temática proposta. Desta forma, o objetivo principal da pesquisa 

girou em torno de entender como o canal aciona questões de gênero e violência em seus 

vídeos. Os objetivos secundários basearam-se em analisar os elementos e recursos 

discursivos propostos para tratar dessa temática, identificar os sentidos criados no 

discurso em relação a gênero, bem como compreender os sentidos sobre violência 

acionados por esses discursos. A partir deste contexto, tecemos algumas considerações a 

seguir.   

 Inicialmente já é possível percebermos como a voz de Jout Jout corrobora com 

as teorias discutidas por algumas autoras clássicas trazidas na parte teórica do trabalho e 

ao mesmo tempo atualiza suas falas a partir das demandas de nosso tempo. Ela discute a 

violência de gênero e a diagnostica como um problema sociocultural e ainda levanta 

alguns pontos dessa cultura que está por trás dessa naturalização de ações violentas. Sua 

fala aspira mudança e transformação de uma sociedade que se comporta de forma 

machista desde sempre e que indefinidamente tratou de culpabilizar as mulheres pelas 

agressões sofridas e ainda determinou a elas uma série de estigmas. 

 Jout Jout, em diversos momentos, refere-se à violência sem determinar gênero – 

em um dos vídeos ela comenta que relacionamentos abusivos, por exemplo, não 

acontecem somente entre homens e mulheres, com a mulher no papel de vítima – 

porém, é possível evidenciarmos em sua fala uma enorme preocupação com as 

mulheres, que de fato são as maiores vítimas de todos os tipos de violência segundo os 

números apresentados na pesquisa. A partir dos exemplos utilizados pela youtuber, 

podemos verificar uma das partes mais importantes que envolvem a temática: a 

violência se materializa de diversas formas, e não está atrelada a socos, tapas, pontapés 

e puxões de cabelo. Ela pode vir em diversos formatos, uns mais presentes no cotidiano 

da maioria, como o assédio, outros menos, mas sempre carregada de sutilezas.      

 A partir de todas as evidências presentes no discurso de Julia, dos dados em 

números trazidos no trabalho e da teoria alcançada sob a luz de alguns autores que 

tratam de gênero, feminismo e política, precisamos assentir que a questão de gênero, é 

sim, um fator que agrava a violência. Esses sistemas de opressão e dominação que se 
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cruzam – interseccionalidade – são uma somatória multidimensional de descriminações 

que acentuam a naturalização da violência. O sexismo, o racismo, o classismo, a 

homofobia, por exemplo, são questões que caminham juntas. Pensando por esse lado, o 

movimento feminista vem ao encontro com a necessidade de discussão de todas essas 

pautas, não tratando apenas a questão de gênero, mas discutindo de forma ampla o 

universo da opressão e a necessidade de combatê-la unificadamente.  

  Julia conversa com a “Família Jout Jout” de forma amistosa, coloquial e direta, 

muitas vezes com certo ar de conselheira. Nos vídeos analisados, ela fala ora com a 

vítima, ora com o agressor e de uma forma geral dialoga com todo o tipo de público. 

Seu intuito principal é a desconstrução de alguns paradigmas considerados aceitáveis 

socialmente e a discussão do tema “violência” com tudo que está por trás dele, inclusive 

suas porções mais difíceis. Por esse motivo, Jout Jout não utiliza em nenhum momento 

qualquer tipo de linguagem violenta, agressiva ou intimidadora, o que facilita a 

aproximação e a identificação, sobretudo pela lógica informal de construir esse 

discurso.    

 A conexão com o público que a assiste pode ser vinculada à naturalidade em que 

trata de temas complicados e difíceis de abordar. Essa naturalidade, que também pode 

ser vista através de seu cenário e suas produções nada extravagantes, deixam quem a 

assiste mais à vontade com a situação, e isso permite que o processo de escutar, 

entender e refletir seja feito com mais clareza. A intenção de Jout Jout não é 

proporcionar um vídeo performático grandiosamente produzido de forma prévia. Por 

isso, ela escolhe não se ater a um roteiro e decide mostrar sua realidade em vídeo, 

enquanto fala olhando para a câmera, fazendo com que seu público se torne ainda mais 

íntimo.  

 Se tratando da temática proposta na pesquisa, sua relevância pode ser vista de 

forma superior ao âmbito acadêmico. A violência de gênero é um problema de ordens 

política e social e apesar da forma como ampliou-se a discussão sobre o tema, os casos 

de violência ainda não são tratados com a importância merecida. A lei é branda e a 

impunidade agrava o sentimento de impotência das mulheres que lutam pela igualdade 

de gênero, pela liberdade e pela punição de quem violou seus corpos. O movimento 

feminista é a prova de que nada se transforma do dia para a noite, porém, em ambientes 

onde o debate prevalece, o preconceito e a discriminação são minimizados e a 

desconstrução de alguns preceitos de fato acontece.  
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 É importante ressaltar que os sentidos encontrados no discurso de Julia são 

apenas algumas das possibilidades de interpretação. A temática em si proporciona uma 

gama de possíveis investigações a partir de questões históricas trazidas para o hoje. A 

questão de gênero adentrou o meio acadêmico, assim como as redes sociais e as rodas 

de conversa, com mais força atualmente. A própria plataforma do YouTube está repleta 

de conteúdos que tratam de temas como esse e que merecem a atenção das pesquisas 

que procuram entender as relações humanas por veias históricas e sociais. 

 

 

 

 



76 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAUMAN, Zigmund. Vida para o consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

 

BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo: a experiência vivida. V. 2. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2016. 

 

BENETTI, Marcia. Análise do discurso em jornalismo: estudo de vozes e sentidos. 

In: LAGO, Cláudio; BENETTI, Marcia (orgs). Metodologia de pesquisa em jornalismo. 

2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2008. (p. 107-122) 

BURGESS, Jean. YouTube e a Revolução Digital : como o maior fenômeno da cultura 

participativa transformou a mídia e a sociedade / Jean Burgess e Joshua Green; com 

textos de Henry Jenkins e John Hartley ; tradução Ricardo Giassetti. – São Paulo: 

Aleph, 2009. 

   

COLLING, Ana. A construção histórica do feminino e do masculino. In: STREY, 

Marelene Neves; Cabeda, Sonia T. Lisboa; Prehn, Denise Rodrigues. Gênero e cultura: 

questões contemporâneas. Porto Alegre: EDIPUC, 2004. 

 

COSTA, B. Personagens de si nas videografias do YouTube. In: Ecopós, Rio de 

Janeiro. V.12, n.2, 2009.  

GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. 14ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 2007.  

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Tradução Susana Alexandria. 2ª edição. 

São Paulo: Editora Aleph, 2012. 

 

LOURO, Guacira Lopes et al (org.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate 

contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

______. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 

Petrópolis: Vozes, 2014.  

 

______. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. In: ProPosições, 

Campinas, v. 19, n. 2, p. 56, 2008.  

 

______. Teoria queer-uma política pós-identitária para a educação. In: Revista 

Estudos Feministas, 2000.  

 

MAINGUENEAU, Domenique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 

2001. 

______. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel;  

 

MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e política: uma introdução / Luis Felipe Miguel, 

Flávia Biroli. / 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2014.   

 

NAVARRO, T. Figuras de mulher em Simone de Beauvoir: a mãe, a prostituta, a 

lésbica. Universidade Livre Feminista. Disponível em: http://feminismo.org.br/figuras-

http://feminismo.org.br/figuras-de-mulher-em-simone-de-beauvoir-a-mae-a-prostituta-a-lesbica/


77 

 

de-mulher-em-simone-de-beauvoir-a-mae-a-prostituta-a-lesbica/ Acesso em: 10 de 

junho de 2017.  

 

O livro da sociologia / ilustração James Graham; tradução Rafael Longo. - 1. Ed. – São 

Paulo: Globo Livros, 2015. 

 

ORLANDI, Eni. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 2.ed. 

Campinas: Pontes, 1998. 

 

______. Análise de. Discurso: princípios & procedimentos. 8. Ed. Campinas: Pontes, 

2009.  

 

PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso (AAD-69). In: GADET, Françoise; 

HAK, Tony (org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra 

de Michel Pêcheux. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990. 

 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 5.ed. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 2014. 

 

QUEIROZ, Igor. O Youtube como ferramenta da cultura midiática participativa. 

In: Intercom, 2015. Disponível em: 

http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-0233-1.pdf. Acesso 

em: 08 de junho de 2017.  

 

SALGADO, Luciana (org). Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2008. 

RECUERO, R. Redes Sociais na internet. Porto Alegre: Editora Sulina, 2009. 

 

SAFFIOTI, Heleieth IB. Gênero, violência e patriarcado. Coleção Brasil Urgente. São 

Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.  

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e 

Realidade. Porto Alere, v. 20, n.2, 1995. 

 

Think Olga. Meu corpo não é seu: desvendando a violência contra a mulher. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2014.  

 

YIN, R. Estudo de Caso. Planejamento e Métodos. 5ª ed. São Paulo: Bookman, 2015. 

 

 

http://feminismo.org.br/figuras-de-mulher-em-simone-de-beauvoir-a-mae-a-prostituta-a-lesbica/
http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-0233-1.pdf

