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RESUMO:  

 

Este trabalho visa estudar a relação do canal Nostalgia, no Youtube, com o discurso político e 

midiático. Com foco na maneira que o autor do Nostalgia, Felipe Castanhari, aborda a política 

em um canal cujo foco inicial era apenas o entretenimento. A pesquisa analisará as estratégias 

semiodiscursivas encontradas no canal, identificará como Castanhari mantém seu contrato de 

informação após mudar o foco do Nostalgia e avaliará como o criador se apropria das 

linguagens digitais para apresentar seu discurso. Os conceitos principais utilizados são: 

Discurso político e midiático, campo social, infotenimento e contrato de informação. Os 

principais autores utilizados são: Patrick Charaudeau (2004, 2006), Pierre Bourdieu (2004), 

Adriano Rodrigues (2012), Itania Gomes (2009) e Eni Orlandi (2005). 

 
PALAVRAS-CHAVE: 

 

Youtube; canal Nostalgia; discurso político; contrato de informação. 

 
 

ABSTRACT: 

 

The following work intends to study Youtube channel Nostalgia and it’s relationship with 

political speech. Focusing on how Felipe Castanhari, the channel’s creator, approaches politics 

on a channel which began focused purely in entertainment. The research will analyze semi 

discursive strategies found on the channel, it will identify how Castanhari maintains his 

information contract after changing Nostalgia’s focus and it will evaluate how it’s creator 

utilizes digital language traits to present it’s speech. The main concepts utilized are: political 

and mediatic speech, social field, infoteinment and information contract. The main authors 

utilized are: Patrick Charaudeau (2004, 2016), Pierre Bourdieu (2004), Adriano Rodrigues 

(2012), Itania Gomes (2009) and Eni Orlandi (2005)  
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INTRODUÇÃO 

 

  Esta pesquisa tem como objetivo geral estudar a relação do canal Nostalgia, no 

Youtube, com os discursos da informação e entretenimento. Tendo o seguinte problema de 

pesquisa: De que maneira o youtuber Felipe Castanhari aborda informação em seu canal cujo 

foco inicial era o entretenimento? 

 O canal Nostalgia1 está entre os maiores do Youtube brasileiro, contando com mais de 

10 milhões de inscritos2, e nasceu como uma carta de amor à cultura pop saudosista. Com 

vídeos curtos de 10 a 15 minutos, Castanhari falava sobre desenhos, séries, músicas e filmes 

dos anos 1980, 1990 e começo da década de 2000 pelos quais tinha muita nostalgia. Esses 

eram os principais assuntos abordados nos anos iniciais do canal, que foi criado no final de 

2011. 

  No entanto, a partir de março de 2016, o Nostalgia começou a abordar também assuntos 

históricos, em vídeos mais longos. O primeiro flerte com o informativo foi “EUA vs USSR - 

Guerra Fria”, de 58 minutos de duração, em que Castanhari relatava os fatos que marcaram as 

tensões políticas entre as duas superpotências mundiais pós Segunda Guerra, dando ênfase à 

descrição da corrida espacial. 

 Mesmo com um tema que destoava do usual para o Nostalgia na época e uma duração 

de quase uma hora, “EUA vs USSR - Guerra Fria” obteve o mesmo sucesso com o público se 

comparado aos já consagrados vídeos de entretenimento do canal. O episódio atualmente beira 

os 3 milhões de visualizações3. A boa recepção levou Castanhari a criar playlists específicas 

sobre história e ciência, solidificando a presença de vídeos informativos no Nostalgia. 

A mudança em tema também afetou a abordagem do criador. Enquanto nos vídeos de 

cultura pop Castanhari relembra sua infância e descreve sua paixão por determinada obra (aos 

moldes de uma conversa com amigos), nos vídeos “sérios” suas ideias particulares são 

parcialmente suprimidas, a favor da descrição dos fatos utilizando fontes reconhecidas e 

infográficos4. Um padrão que se assemelha ao visto em mídias mais tradicionais. 

  Este trabalho tem como objetivos específicos: estudar como o autor do canal equilibra 

informação com entretenimento, identificar de que maneira o contrato de informação é 

                                                 
1
 Disponível em: http://bit.ly/1BQAXCM 

2
 Dados coletados em 01/03/2018 

3
 Dados coletados em 01/03/2018 

4
 Representações visuais que contextualizam e ilustram dados 
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mantido com o público do canal e analisar como Castanhari se apropria de características da 

linguagem digital para apresentar seu discurso. 

A pesquisa se justifica, pois mesmo entre os maiores canais brasileiros do Youtube, 

são raros trabalhos acadêmicos que abordam o Nostalgia, e quando se trata de sua relação com 

vídeos informativos, nada foi feito até agora, academicamente falando. 

Além do ineditismo no tema de estudo, é também importante ressaltar que o objeto de 

pesquisa possui uma peculiaridade: o canal Nostalgia nasceu com foco único ao 

entretenimento e, após mais de 4 anos de existência, começou a abordar conteúdo “sério”. 

Trata-se exatamente do caminho reverso que a tendência observada no jornalismo, 

onde as barreiras entre o informativo e entretenimento estão ficando mais sutis e cada vez mais 

espaço está sendo dado para o infotenimento. 

No Youtube, cujos maiores canais5 são de vloggers de opinião, humor e pegadinhas, 

também é incomum observar esse comportamento, o que torna o estudo do canal Nostalgia 

válido tanto para o campo jornalístico quanto o das mídias digitais como um todo. 

Do ponto de vista pessoal, o Nostalgia foi escolhido como objeto de estudo devido à 

admiração pelo trabalho perfeccionista de edição que Castanhari desempenha desde o começo 

do canal. E também pelo fato do youtuber ir “contra a correnteza” e apostar em material 

informativo, mesmo em um canal que estava dando resultado apenas com entretenimento. 

O fato de seus vídeos históricos serem longos, variando entre 1 a 2 horas de duração, 

foi outro ponto de interesse, tendo em vista o velho clichê de que conteúdo para a internet deve 

ser curto. 

Para a procura de materiais científicos relacionados ao tema, foram pesquisados os sites 

do Lapecjor, do Intercom, Compós, e Google Acadêmico. Os termos procurados foram: 

Youtube, canal Nostalgia, infotenimento e discurso político. Dois artigos em particular foram 

considerados relevantes à pesquisa aqui descrita: 

Em 2013 o artigo “Mídia Individual Repete Velhas Práticas Pedagógicas e 

Comunicativas: Youtube e os Protestos de Junho de 2013” foi publicado no 36° Intercom 

Nacional. A pesquisa de Maria das Graças Pinto Coelho e Lídia Raquel Herculiano Maia tem 

a proposta de utilizar a retratação dos protestos de 2013 pelos canais do Youtube de PC 

Siqueira e Felipe Neto como base de análise e comparação para avaliá-los como novos 

                                                 
5 Segundo dados da pesquisa do Google “Os Influenciadores de 2017 - Quem Brilha na Tela dos Brasileiros”, 

disponível em: <https://goo.gl/5zx5jV> acessado em 16/11/2017 
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formadores de opinião ou indivíduos que apenas reconstituem velhas práticas cognitivas do 

discurso de autoridade pedagógica. 

O trabalho concluiu que, enquanto existe uma falta de maturidade intelectual na 

retratação de ambos os canais, eles ainda são válidos como uma alternativa de engajamento 

político para públicos mais novos. 

O artigo de 2017, “Profissão Youtuber: Da segunda Tela à Cultura Fã”, de Rafael 

Rodolfo de Lima e Valquíria Kaneipp, publicado no 40º Intercom Nordeste, analisou a 

produção audiovisual no Youtube desde sua gênese até 2017, focando no comportamento do 

público consumidor.  

A dupla utilizou o Nostalgia como um de seus cases, foi feito um acompanhamento de 

audiência em vídeos específicos do canal a fim de avaliar a influência do mesmo na mídia 

tradicional. Os números de engajamento dos vídeos foram usados como dados legitimadores. 

A Pesquisa não avaliou o conteúdo do canal, no entanto. 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa é a Análise de 

Discurso (AD), mais especificamente, uma análise das estratégias semiodiscursivas do vídeo 

“Regime/Ditadura Militar” de 25 de maio de 2016. Vídeo de pouco mais de uma hora, que 

descreve todo o período da ditadura militar brasileira. 
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1 SOBRE OS DIFERENTES DISCURSOS 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a teoria por trás dos primeiros conceitos 

que serão utilizados no decorrer deste trabalho. Passando pelo discurso midiático, campos 

sociais e contrato de comunicação. Os autores utilizados são Patrick Charaudeau (2004, 2006, 

2012), Pierre Bourdieu (2004), Itânia Gomes, Fabia Dejavite (2006) e Adriano Rodrigues 

(2002).   

 

1.1 O Discurso 

 

  Charaudeau descreve o sentido do ato do discurso como o resultado de um duplo 

processo de transformação e de transação de saber que produz efeitos de verdade. Em outras 

palavras, o discurso trata-se da principal ferramenta comunicacional quando analisamos as 

mudanças (ou transformações) que resultam da troca de informações. 

  O discurso, por sua vez, não é uma unidade, existe uma variedade de discursos advindos 

de áreas diferentes com regras e objetivos distintos. Vamos utilizar o discurso informativo e o 

científico como exemplos: ambos buscam a verdade, no entanto, enquanto o discurso 

informativo utiliza a testemunha, o relato e as provas físicas para comprovar um fato, para o 

discurso científico a comprovação de algo como real depende intrinsecamente de uma hipótese 

e da comprovação por parte de terceiros com um grau similar de conhecimento, o chamado 

método científico. 

    

  Assim, dá-se a entender, que mesmo possuindo objetivos similares (como o da 

comprovação da verdade) os diferentes tipos discursos têm suas peculiaridades. Mesmo assim, 

não é raro no discurso informativo ver elementos científicos sendo utilizados como 

argumentos. Essa relação interdiscursiva é evidente no discurso midiático. Como a mídia se 

responsabiliza pela cobertura de assuntos de todos os campos da sociedade, o discurso 

midiático acaba sendo o que mais transita entre as diferentes esferas discursivas. 

Antes de mencionar as implicações do discurso midiático no Youtube, é importante 

reforçar a ideia de que os diferentes discursos agem como catalisadores de ações. “Discurso e 

ação são dois componentes da troca social que, ao mesmo tempo, têm uma autonomia própria 
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e se encontram em uma relação de interdependência recíproca” (CHARAUDEAU, 2006, p. 

253). O autor também ressalta a maneira como o discurso funciona como um agente 

legitimador: 

Em resumo, poderíamos dizer que o poder comunicacional é o que torna possível a 

construção de um espaço ao colocar em cena a questão da legitimidade, e que o poder 

administrativo, ao se fundar sobre essa legitimidade, ao tirar partido de uma vontade 

popular, implementa um dispositivo de realização concreta do poder ao se impor às 

próprias pessoas que o fundaram. (CHARAUDEAU, 2006, p. 257). 
 

Quando falamos de formadores de opinião e seus discursos, portanto, estamos 

avaliando as ações potencializadas por tais discursos, bem como o que ele está legitimando 

como verdadeiro, ou não. 

Além disso, mesmo não se tratando de um meio tradicional, o Youtube possui canais 

que apresentam traços do discurso midiático, esse fenômeno é previsto por Rodrigues: “O fato 

de as relações entre o discurso midiático e as outras modalidades de discurso serem marcadas 

por todo o tipo de contaminações recíprocas faz com que encontremos discursos midiáticos 

que não são veiculados pelos órgãos de informação” (RODRIGUES, 2002, p.220). 

O autor também descreve o discurso midiático como um discurso que se apresenta 

acabado, ou seja, não mostra ao público nenhum tipo de incerteza em suas conclusões, algo 

comum na retórica. É exatamente esse discurso encontrado nos vídeos do Nostalgia História e 

Nostalgia Ciência. Nestes, as informações são apresentadas como fatos, sem as rupturas ou 

hesitações presentes em uma conversa ou um vlog voltado apenas ao entretenimento. Essa 

característica, como descreve Rodrigues (2002), dá credibilidade de narração dos fatos que 

independe do lugar de fala do enunciador. Algo particularmente comum no Youtube, onde não 

é demandada a expertise em um assunto para falar do mesmo. 

Tais elementos vão de encontro a outra característica básica do discurso, sua 

porosidade. Em outras palavras: o discurso, e aqui falamos do discurso como um todo, não é 

engessado aos campos sociais a que pertence. 

1.2 Campos Sociais 

 

Entende-se por campos sociais, as distintas esferas da sociedade, marcadas por pontos 

distintos e em comum entre elas. Além das relações de poder que existem entre tais esferas, o 

campo social, portanto: “é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou 
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transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 2004, p. 22-23). Os campos midiático, 

político e científico são alguns exemplos. 

Aqueles que agem dentro desses campos são denominados agentes, nomenclatura que 

pode ser usada tanto para indivíduos quanto para instituições, por consequência das 

particularidades de cada campo, existem discursos próprios a cada um. 

Como o discurso midiático é maleável, aproveita-se de características próprias de 

discursos que pertencem a outros campos sociais. Não é incomum em jornais ou programas de 

televisão, por exemplo, perceber expressões comuns aos discursos médico, militar, político e 

outros.  

É importante lembrar que o uso de tais características não está atrelado diretamente ao 

conteúdo da matéria. Um colunista esportivo pode usar termos do discurso médico para 

comparar a eficácia de uma estratégia de um técnico de time de futebol, a um procedimento 

habilmente feito pelas mãos de um cirurgião com anos de experiência, por exemplo.  

 

1.3 Discurso Midiático e Discurso de Entretenimento 

 Quando falamos de discurso midiático englobamos tanto o discurso jornalístico 

quanto o publicitário e, embora ambos andem lado a lado (devido a relação mútua entre 

jornalismo e publicidade), cada um possui uma finalidade distinta. 

 O discurso jornalístico tem como principal foco informar e, portanto, é 

diretamente ligado ao discurso informativo. Essa informação é determinada a partir de quesitos 

de noticiabilidade próprios à área, tais quesitos servem para assegurar que a informação seja 

de interesse público. 

Como a principal “moeda de troca” do discurso jornalístico demanda a compreensão 

e confiança da sociedade, a objetividade e a veracidade das informações são princípios básicos 

que regem o discurso do jornalismo. Em suma, essas necessidades resultam em simplicidade 

na linguagem utilizada e citação de fontes confiáveis presentes no texto. 

Por outro lado, a publicidade visa convencer o público (na maioria das vezes, 

convencer que existe uma necessidade que pode ser suprida por um produto ou serviço), e 

portanto, segue regras diferentes do discurso do jornalismo. 
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Existem pontos convergentes entre esses dois discursos, que aqui iremos descrever 

simplesmente como características do discurso midiático como um todo. Um desses elementos 

pode ser observado no Nostalgia: a omissão dos silêncios. Quando falamos da mídia em geral, 

existe uma noção de que tempo sem falar nada pode enfraquecer um argumento: 

No discurso midiático, os silêncios são insuportáveis e intoleráveis, uma vez que 

assinalam a perda da relação com o público e são por conseguinte, encarados como 

risco letal para o próprio funcionamento do seu dispositivo de enunciação. Falar, falar 

sempre, mesmo que seja para não dizer nada; falar apenas para manter a antena 

aberta, para não perder o contato com o público, para preencher a programação, para 

encher a página do jornal. É por isso que uma das funções comunicacionais mais 

importantes do discurso midiático, além da função referencial, que consiste em dar 

conta dos acontecimentos que ocorrem no mundo, é a função fática, que consiste na 

manutenção do contato com o público (RODRIGUES, 2002, p.218) 

Os jumpcuts, cortes rápidos feitos para omitir pequenas pausas entre as frases e 

acelerar o ritmo da fala, são um exemplo claro de edição feita para fortalecer a argumentação 

do discurso, dando ao público a impressão de que o youtuber possui uma dicção perfeita, que 

nunca esquece de alguma palavra durante a fala e consegue discorrer sobre qualquer assunto 

de maneira rápida e fluida.  

É importante relembrar que estamos falando do discurso midiático como o conjunto 

das marcas discursivas encontradas no vocabulário jornalístico e no jargão publicitário. Mas 

também existe um terceiro discurso o do entretenimento, mais especificamente o 

entretenimento midiático (cinema, séries, programas de auditório, etc.)  

Embora não exista uma definição científica para o discurso do entretenimento, parece 

lógico incluí-lo no discurso midiático, afinal, não é incomum entreter o cliente como uma tática 

publicitária, ao mesmo tempo, os flertes do entretenimento com o jornalismo (mais sobre isso 

no subcapítulo 1.4).  

No caso do Nostalgia, que nasceu como um canal voltado apenas ao entretenimento, 

o vocabulário utilizado, independente do tema do vídeo, é coloquial e cheio de modismos. Algo 

comum no discurso do entretenimento, cuja a principal visada é a de -obviamente- entreter. 

Pode-se dizer que uma das características básicas do discurso do entretenimento é justamente 

a falta de amarras quanto ao vocabulário, especialmente se comparado ao jornalismo e à 

publicidade e também a criação de personagens, ou seja indivíduos que indiretamente 

apresentam as mensagens ao público através de dramatização (visada de captação).  
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Mas, como mencionado antes, o Nostalgia não se manteve apenas como um canal de 

curiosidades da cultura pop. Ao abordar assuntos como história e ciência mantendo marcas 

discursivas do discurso do entretenimento, Castanhari adentrou uma área midiática composta 

pela hibridização da informação com entretenimento: o infotenimento. 

1.4 Infotenimento 

  O infotenimento surge como uma resposta de mercado, parte para um público que 

procura a chamada “informação light”, parte incentivado por conglomerados midiáticos que 

observaram sucesso lucrativo no modelo: 

Nos anos 80 e 90 do século XX, a consolidação de grandes conglomerados de mídia, 

que se ocupam ao mesmo tempo da produção de entretenimento e de informação, a 

cada vez mais alta exigência de audiência e de lucro na indústria da cultura e a 

transmissão televisiva da primeira guerra do Golfo, evidenciaram o estreitamento 

entre o jornalismo e o entretenimento. (GOMES, 2008, p.102) 

Vamos ressaltar que a convergência entre jornalismo e entretenimento é mais antiga 

que a terminologia “infotenimento”. O jornalismo cultural, os periódicos de fofoca e os 

programas de entrevista já faziam uma conexão entre o informar e o entreter. Mas como o 

termo específico começa a ser adotado por estudiosos da área, esse subgênero midiático 

começa a ficar mais evidente. 

No discurso do infotenimento, as barreiras que separam o informar do entreter são 

quebradas. Devido a essa maleabilidade, é possível observar discursos em que a prioridade é 

informar e o entretenimento está ali como um chamariz para a informação, tanto como casos 

em que a prioridade é o entretenimento e a informação fica em segundo plano. 

  Como o infotenimento surge dentro do campo jornalístico (embora não se limite a ele), 

é notada uma certa resistência por parte de teóricos e profissionais da área que vêem nessa 

mescla uma forma de diluir as prioridades jornalísticas em favor de algo que possui mais apelo 

ao público:  

Revistas de fofocas, periódicos sobre famosos e programas de TV como Vídeo Show 

e TV Fama vivem da encenação e repercutem infinitamente em novas encenações. A 

mídia produz celebridades para poder realimentar-se delas a cada instante em um 

movimento cíclico e ininterrupto. Até os telejornais são pautados pelo biográfico e 

acabam competindo com os filmes, novelas e outras formas de entretenimento. É 

uma Disneylândia de notícias, como se os redatores fossem Mickey Mouse e Pateta 

(PENA, 2013, p. 88). 
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A analogia à Disneylândia é uma boa representação da maneira como muitos vêem o 

infotenimento dentro do meio jornalístico. Mas o infotenimento não se resume ao jornalismo, 

como descrito anteriormente, a nomenclatura trata-se de uma síntese (com regras não rígidas) 

que determina a junção entre entretenimento e informação, podendo ser observado também em 

documentários não jornalísticos e vídeos em redes sociais. 

Enquanto existe resistência com a presença do infotenimento no âmbito jornalístico, o 

mesmo não pode ser dito para as produções próprias da internet (mais sobre isso no subcapítulo 

2.2) onde é comum encontrar vídeos e textos híbridos em que a tradicional rigidez informativa 

é substituída pela coloquialidade e proximidade no discurso típico de criadores de conteúdo 

para a web. 

Até aqui, já falamos sobre a porosidade nos discursos e como a comunicação em si não 

possui barreiras claramente definidas. O infotenimento é o extremo dessa característica, já que 

ele possui em seu eixo o equilíbrio entre dois conceitos divergentes. Para que o público tenha 

uma boa ideia do tipo de conteúdo presente em um produto de infotenimento, é importante a 

clareza em outra área, o contrato de informação. Assunto do próximo subcapítulo. 

 

1.5 Contrato de informação 

O contrato de informação é um aglomerado de regras que regem a comunicação 

midiática. Tal contrato se encontra na tensão entre duas visadas, a do fazer saber, ligada à 

própria informação e a do fazer sentir, ligada à criação de um produto de consumo. As diversas 

intencionalidades por trás do contrato de informação são denominadas de visadas: 

As visadas correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que 

determina a expectativa (enjeu) do ato de linguagem do sujeito falante e por 

conseguinte da própria troca linguageira. As visadas devem ser consideradas do 

ponto de vista da instância de produção que tem em perspectiva um sujeito 

destinatário ideal, mas evidentemente elas devem ser reconhecidas como tais pela 

instância de recepção; é necessário que o locutor e o interlocutor possam recorrer a 

elas. As visadas correspondem, assim, à atitudes enunciativas de base que 

encontraríamos em um grande corpus de atos comunicativos reagrupados em nome 

de sua orientação pragmática, mas além de sua ancoragem 

situacional. (CHARADEAU, 2004, p.5). 

 

  Desta forma, podemos classificar as visadas em grupos distintos, duas em particular 

são muito importantes para este trabalho a visada da informação e a visada de captação. A 

visada da informação - fazer saber -  tem como principal desafio a credibilidade, por se tratar 
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de uma visada que busca informar a alguém algo, é de suma importância que esse destinatário 

acredite na informação.  

Para alcançar esse objetivo pode-se utilizar a narração, descrição, explicação e 

comprovação de um fato, ou seja, é uma visada intrinsecamente conectada ao discurso 

jornalístico, cujo principal objetivo é informar ao público um fato de maneira que ele seja 

comprovável como realidade. Utilizando para tal imagens, vídeos, entrevistas e descrições. 

  Do outro lado, temos a visada da captação - fazer sentir - cujo maior desafio é a 

dramatização, ou seja, há um foco em fazer o destinatário se sentir de determinada maneira, 

característica que inerente às artes e ao entretenimento, mas que também luta por espaço dentro 

do discurso jornalístico, afinal, fazer o público sentir algo de fato serve como tática 

mercadológica.  

Se extrapolada, essa tensão pode se encaixar em qualquer produto midiático, tradicional 

ou não, que lida com informação e entretenimento, objetividade e sensacionalismo (no sentido 

de criar sensações, não como termo derrogatório).  

Em extremos opostos deste espectro, encontram-se o contrato de informação 

jornalístico que, pende para a visada do fazer saber, e o contrato de informação publicitário, 

que favorece a visada do fazer sentir. Existem, no entanto, flertes com ambas as visadas nos 

dois contratos citados. E contrato presente do infotenimento, se materializa como resultado da 

mescla entre esses dois pontos. 

Podemos notar aqui uma semelhança com a situação do discurso midiático, uma 

similar porosidade. No entanto, as delimitações do contrato de informação estão presentes 

justamente para criar uma espécie de previsibilidade a determinado conteúdo. Em outras 

palavras, o contrato assegura (entre outras coisas) que o consumidor da informação saiba que 

tipos de discurso irá encontrar em determinado produto midiático. 

Por exemplo, uma coluna esportiva não irá repentinamente começar a falar sobre 

política e utilizar as terminologias desse campo social, salvo as situações em que ambos 

assuntos convirjam.  

Ou seja, o contrato define tanto o tipo de conteúdo apresentado, como a maneira que 

tal conteúdo é apresentado, o que, teoricamente, quantifica as barreiras entre os diferentes 

discursos citados anteriormente e definindo o quão “porosa” será a informação apresentada. A 

rigidez condiz com o público alvo. Todos esses elementos corroboram para uma coesão na 

maneira que o autor fala, quais termos e assuntos serão utilizados e abordados.  
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O contrato midiático possui leves variações baseadas não apenas no público alvo e 

assuntos de enfoque, como também no tipo de meio midiático em que se encontra. O contrato 

midiático de um programa esportivo na televisão, por exemplo, é similar, mas não igual ao de 

um programa criado especificamente para a internet. Isso ocorre devido às particularidades de 

cada plataforma. 

Como a plataforma digital é o mais recente em uma longa história midiática, as 

mudanças nos contratos observados nessa plataforma foram ocorrendo conforme as pessoas 

foram se habituando ao meio digital. Tal fenômeno modificou (e continua a modificar) a 

relação do público com a informação e foi resultado direto da implementação e evolução da 

internet e, consequentemente às mídias digitais. Assuntos de nosso próximo capítulo. 
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2 MÍDIAS DIGITAIS 

  

O seguinte capítulo visa introduzir a concepção de mídias digitais, como a web 2.0 modificou 

a produção e o consumo de conteúdo midiático e como o Youtube e seus criadores de conteúdo 

refletem tais modificações. Os principais autores utilizados são Henry Jenkins (2008), André 

Lemos e Pierre Lévy (2010), Alex Primo (2007), Jean Burgess e Joshua Green (2009).  

 

2.1 Web 2.0 e seus avanços 

Já mencionamos anteriormente várias características sobre as diferentes mídias que 

fazem parte da sociedade atual como um todo. Agora, é preciso salientar que toda a esfera 

midiática observada hoje é resultado de mudanças drásticas que ocorreram nas duas décadas 

passadas, sendo o principal catalisador de tais mudanças a criação da web e, mais 

especificamente a chamada web 2.0. 

 

A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 

informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do 

processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas 

informáticas (serviços Web, linguagem Ajax, Web syndication, etc.), mas também a 

um determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo computador.  (PRIMO, 

2007, P. 2) 

 

  Após a popularização da internet na década de 1990, a Web 2.0 (ou web participativa/ 

web social) surge parte como uma evolução dos serviços existentes até então e parte como uma 

revolução na maneira de se pensar a internet. As principais características da web participativa 

são a interconexão, colaboração e o compartilhamento (todas ideias essenciais para o que 

iremos analisar a seguir), conceitos que fazem com que a web 2.0 se assemelhe ainda mais à 

uma teia literalmente falando. 

  O termo “web como plataforma” é essencial para compreendermos a Web participativa. 

Ele basicamente traduz a capacidade de fazer online tarefas antes apenas possíveis através de 

programas de computador específicos, fato que gera consequências na maneira de produção e 

disseminação de conteúdo para a internet. Podemos dizer que a  partir da web social a rede 

deixa de ser apenas uma ferramenta, e começa a influenciar na criação de sentido. 
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A convergência midiática (Jenkins, 2008), por exemplo, trata-se tanto de uma 

característica potencializada pela web como uma marca discursiva hoje naturalizada no 

conteúdo encontrado na internet. Compreendemos a convergência como a união de diferentes 

tipos de mídia funcionando de maneira a complementar uns aos outros dentro de um mesmo 

produto coeso. 

Se nos primórdios da rede, matérias impressas eram copiadas e coladas inflexíveis6 às 

particularidades da rede, hoje é comum até mesmo a mais simples das reportagens digitais 

possuir fotos, hiperlinks, vídeos e atualizações feitas após a publicação. Tal convergência pode 

ser encontrada inclusive em postagens não jornalísticas, feitas por pessoas comuns já 

habituadas à essa mistura midiática. 

Tais elementos só puderam ser incorporados na linguagem digital da atualidade devido 

à web 2.0, que facilitou drasticamente o compartilhamento de informação. O surgimento das 

redes p2p (peer-to-peer) que permitem o envio direto de arquivos digitais entre usuários são 

um bom exemplo disso.  

  Não vamos entrar na polêmica da pirataria da “era Napster” do começo dos anos 2000, 

mas sim na mudança de sentido criada a partir da possibilidade do compartilhamento de 

arquivos entre usuários. Fenômeno que representa a liberação do polo de emissão, um dos 

conceitos básicos da cibercultura: 

 

A transformação da esfera midiática pela liberação da palavra se dá com o surgimento 

de funções comunicativas pós-massivas que permitem a qualquer pessoa, e não 

apenas empresas de comunicação, consumir, produzir e distribuir informação sob 

qualquer formato em tempo real e para qualquer lugar do mundo sem ter de 

movimentar grandes volumes financeiros ou ter de pedir concessão a quem quer que 

seja (LEMOS; LEVY, 2010, p.25) 

  

Com a figura dos gatekeepers7 enfraquecida frente à liberação do polo de emissão, 

novas práticas de criação de conteúdo surgem, se aproveitando das possibilidades da 

interconectividade da web 2.0. Iremos abordar aqui a  cultura participativa e colaborativa, as 

redes sociais digitais e as mídias digitais. 

 Começando pela cultura participativa (Jenkins, 2008) que se trata de uma quebra de paradigma 

do que seria uma cultura passiva, ou seja, um modelo em que existem consumidores passivos 

                                                 
6 Também conhecida como a primeira fase do jornalismo na rede. 

7 Conceito jornalístico que é sinônimo daquele que decide o que é ou não notícia, um filtro para a informação. 
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aos meios de comunicação. Como o nome sugere, a cultura participativa pressupõe os 

consumidores como também produtores e divulgadores de conteúdo. 

Essa mudança não significa uma inversão em relação ao modelo anterior, no entanto, 

grandes corporações midiáticas ainda mantêm a maioria da produção cultural e, vale salientar, 

que a possibilidade de criação de conteúdo não é sinônimo de conhecimento necessário para a 

produção do mesmo.  

O que mudou de fato é que, além da produção massiva de informação, que continua 

presente, existe uma alternativa igualmente gigantesca, composta por conteúdo criado por 

usuários da web. Tais produções podem variar das extremamente caseiras até as capazes de 

rivalizar produtos da grande mídia tradicional em termos de complexidade e custo de produção.  

Junto à participação, a colaboração, e a cultura criada a partir dessa colaboração, são 

elementos essenciais à rede. A colaboração, advinda da interconectividade característica da 

web 2.0 possibilita o trabalho de diversos usuários diferentes que possuem o mesmo nível de 

acesso a um produto na rede. O modelo deu resultado à sites e softwares de acesso livre. 

A Wikipédia, criada em 2001, é um dos exemplos mais bem-sucedidos dessa cultura 

colaborativa, uma enciclopédia inteira criada a partir de seus usuários em conjunto. E enquanto 

a Wikipédia se popularizou como um aglomerado de todo tipo distinto de informação o 

fenômeno “Wiki” (que é sinônimo de uma enciclopédia colaborativa) se espalhou pela internet. 

Existem Wikis específicas de filmes, séries, videogames, livros, histórias em quadrinhos, tudo 

levantado, checado e moderado por fãs do respectivo conteúdo. 

O código aberto (open source) é outro avanço advindo da colaboração em rede. Trata-

se de um modo de desenvolvimento de software em que o código fonte de um programa é 

liberado publicamente, podendo ser modificado por qualquer um, sem a necessidade de 

pagamento de royalties para o criador original.  

O sistema operacional Linux é um exemplo de um programa em código aberto que deu 

tão certo a ponto de outros sistemas também de código aberto serem criados o utilizando como 

base. Como é o caso do Android, sistema operacional criado pela Google, e que está presente 

em mais de 85% do número total de smartphones no mundo8 

  Smartphones que, entre outras funcionalidades, possibilitam o acesso às redes e mídias 

sociais tão presentes na era da internet. As redes sociais digitais nada mais são que 

sites/softwares/apps capazes de unir diversas pessoas digitalmente, são utilizados para entrar 

em contato com amigos e familiares ou conhecer pessoas novas, utilizando avatares, perfis e 

                                                 
8
 Segundo pesquisa da Gartner Research disponível em: <https://bit.ly/2d7iCPb>, Acesso em: 20 de abril. 2018. 
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outras representações virtuais dos usuários. funcionam como uma extensão das redes sociais 

que as pessoas possuem fora da rede, alguns exemplos populares são Facebook, Whatsapp e 

e-mails.  

Já mídias sociais envolvem a criação e compartilhamento de conteúdo de maneira não 

centralizada, também com a interação entre diferentes usuários. Youtube, Instagram e blogs 

são exemplos. 

Tais distinções não são consensuais, no entanto, quando levamos em consideração que 

as barreiras entre redes e mídias sociais são constantemente cruzadas. Vamos utilizar o 

Facebook como exemplo, o site que foi criado originalmente apenas como uma forma de entrar 

em contato com outros e compartilhar a própria vida, agora é palco para propagandas e 

produções dos usuários em páginas específicas. 

Em particular, as criações audiovisuais no Facebook, que originalmente não possuía 

suporte para vídeos autorais, representam um reflexo do sucesso da plataforma de vídeos 

Youtube, onde a produção de conteúdo audiovisual “caseiro” para a internet se popularizou. 

 

2.2 Youtube 

 

  O Youtube foi fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, todos ex-

funcionários do site de pagamentos online Paypal. O lançamento ocorreu em junho de 2005, a 

premissa era simples, qualquer um poderia criar uma conta, se conectar a amigos e fazer o 

upload de vídeos curtos publicamente bem como assistir às criações alheias.  

Ele não foi o primeiro site a funcionar dessa maneira, mas era um dos mais intuitivos 

e simples, o que fez com que ganhasse público rapidamente. A estreia de sucesso chamou 

atenção e, em outubro de 2006, a Google comprou o site por 1,65 bilhão de dólares 

A compra, na época, foi taxada como um exagero, já que o site ainda não tinha lucro 

mesmo com o grande número de usuários. A Google foi responsável por várias mudanças que 

efetivamente mudaram o rumo do Youtube, hoje estimado em mais de 40 bilhões de dólares9. 

A reviravolta se deu na aposta em publicidade e a possibilidade dos criadores 

receberem uma parcela do dinheiro arrecadado com visualizações de anúncios em seus vídeos. 

Era a gênese do que iria levar ao fenômeno dos YouTubers, pessoas que se dedicam 

exclusivamente aos seus canais. 

                                                 
9
 segundo a Jefferies Report, pesquisa disponível em: <https://bit.ly/2Hha9q>. Acessado em 20 de abril. 2018. 
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Para isso ser possível, várias mudanças foram feitas no layout do site e os níveis de 

customização dos usuários. Hoje, a duração dos vídeos é ilimitada, e possível modificar a 

thumbnail dos vídeos (imagem de capa), existem divisões específicas no site baseadas em 

temas, como ciência, comédia, games e conteúdo didático. Os vídeos em si amadureceram 

junto com a plataforma e, sem dúvida, o retorno monetário incentivou os YouTubers a 

profissionalizar seu conteúdo.  

Até mesmo nos canais pequenos é comum observar vídeos em alta resolução, 

thumbnails customizadas e edição de vídeo. Uma realidade muito diferente dos primórdios do 

site, em que os vídeos mais vistos eram covers improvisados de músicas conhecidas e vídeos 

caseiros sem nenhuma pretensão. 

Falando em covers, outro aspecto que mudou durante os anos de desenvolvimento da 

plataforma foram as políticas de uso. Em sua gênese, o Youtube possuía poucas proteções a 

materiais protegidos por direitos autorais. Músicas de terceiros, trechos de filmes e séries e 

outras obras culturais podiam ser encontrados sem muita dificuldade, algo que mudou com 

novas políticas mais duras ao uso de material terceirizado. 

Tais políticas continuam em desenvolvimento até hoje, mas começaram logo após a 

aquisição do Google, quando a gigante precisava encontrar uma maneira de tornar o Youtube 

rentável e o fez a partir do seu programa AdSense10 junto à recém criada (na época) política de 

canais parceiros.  

Basicamente, após conseguir um número expressivo de inscritos e visualizações, um 

criador de conteúdo pode pedir a entrada de seu canal ao programa de parceiros do Youtube, 

o que faz com que seus vídeos tenham anúncios e uma parcela do dinheiro conseguido à partir 

das visualizações vá para o criador. 

Esse modelo foi responsável por viabilizar a produção de conteúdo para o site como 

uma profissão (ou pelo menos uma fonte de renda extra em seus primórdios). No Brasil, alguns 

dos primeiros criadores a virarem “youtubers profissionais” surgiram no final da primeira 

década dos anos 2000 como Cauê Moura, Felipe Neto e Pc Siqueira. 

                                                 
10 Programa criado em 2003 que possibilita aos usuários a adição de anúncios de empresas parceiras em seu conteúdo. 
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Seguindo moldes já conhecidos nos Estados Unidos na época, os jovens faziam vídeos 

simples de opinião sobre assuntos diversos, usando seus próprios quartos como cenário, 

câmeras simples e pouca ou nenhuma edição.  

O modelo, que dada as devidas proporções funciona até hoje, definiu o que seriam 

chamados inicialmente de “formadores de opinião digitais” e posteriormente de 

“influenciadores digitais” e modificou completamente a relação do público com o conteúdo 

midiático e seus criadores. 

 

2.3 Contrato no Youtube  

 

  Como vimos anteriormente, o discurso midiático é poroso, se apropria da linguagem 

de diversos campos sociais distintos e é moldado a partir de um contrato não literal com seu 

respectivo público, o contrato de informação, no caso, estávamos discutindo os meios de 

comunicação tradicionais. De forma complementar, a criação de conteúdo midiático para a 

web também apresenta tais características, mas com certas mudanças. 

  O termo complementar é importante, pois não estamos aqui defendendo a noção 

apocalíptica de que o conteúdo midiático criado no Youtube, por exemplo, é um substituto 

pleno de outro veículo audiovisual tradicional como a televisão, mas trata-se sim de uma 

reconfiguração, fenômeno explicado por Jenkins: 

 O conteúdo de um meio pode mudar (como ocorreu quando a televisão substituiu o 

rádio como meio de contar histórias, deixando o rádio livre para se tornar a principal 

vitrine do rock and roll), seu público pode mudar (como ocorre quando as histórias 

em quadrinhos saem de voga, nos anos 1950, para entrar num nicho, hoje) e seu status 

social pode subir ou cair (como ocorre quando o teatro se desloca de um formato 

popular para um formato de elite), mas uma vez que um meio se estabelece, ao 

satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua a funcionar dentro de um 

sistema maior de opções de comunicação. (JENKINS, 2008, p. 41). 

O que realmente muda o paradigma no Youtube, que por consequência, modifica a 

relação do usuário com o contrato midiático, é o fato dos usuários/espectadores poderem 

produzir seu próprio conteúdo: 

O YouTube tem seu lugar dentro da longa história e do futuro incerto das mudanças 

da mídia, das políticas de participação cultural e no crescimento do conhecimento. 

Claramente, é tanto um sintoma como um agente das transições culturais e 

econômicas que estão de alguma maneira atreladas às tecnologias digitais, à internet 

e à participação mais direta dos consumidores (BURGESS; GREEN, 2009, p. 32) 
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 Ou seja, a diferença entre criador e consumidor é muito mais tênue. O que dá espaço 

à um discurso informal e pessoal, que não evidencia uma relação hierárquica. Afinal, a maioria 

dos vídeos feitos para a plataforma utilizam o mesmo vocabulário que o público alvo em seu 

dia-a-dia.  

 O Youtube também acaba sendo menos estático, ao não se ater a horários engessados 

de programação, o usuário pode assistir aos vídeos quando quiser e no dispositivo que quiser, 

contanto que conte com uma conexão de internet. Outra característica que modifica o contrato 

de comunicação, já que em meios tradicionais o horário de exibição dita especificidades do 

conteúdo e linguagem apresentados. 

Outra distinção que torna o site mais amplo que um meio tradicional é a variabilidade 

de conteúdo. Em uma programação para a tevê existem blocos temáticos que ditam o que é 

esperado para aquele momento, um telejornal seguido por uma novela e um reality show, por 

exemplo, é um modelo do horário nobre que funciona já a certo tempo e, por consequência, 

faz com que os espectadores estejam habituados com essa variação previsível entre informação 

e entretenimento. 

No Youtube, no entanto, a apresentação de conteúdo é feita a partir da ação ativa do 

usuário, que se inscreve nos canais que mais lhe agradam, ou seja o feed11 de um indivíduo 

pode ser completamente distinto de outro, enquanto a grade de programação tradicional se 

mantém a mesma independente de quem assiste. 

Na prática, nada impede que uma tarde de visualizações no Youtube de alguém inclua 

um podcast histórico, um vídeo sobre aleatoriedades interessantes, um documentário, vários 

clipes musicais e uma montagem de animais fazendo coisas fofinhas.  

É óbvio que tamanha variedade não é encontrada dentro de um único vídeo ou canal, 

mas a constante exposição à uma gama tão variada e de conteúdo faz com que os usuários se 

acostumem a uma menor rigidez no conteúdo apresentado. fato que possibilitou nosso objeto 

de estudo, canal Nostalgia, originalmente sinônimo de cultura pop e saudosismo, a criar 

conteúdo também voltado à ciência, história e política sem  perder públio com isso.  

 

 

                                                 
11 Linha do tempo em que são apresentados os conteúdos da rede. 
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2.4 Política e ideologia no Youtube:   

  

  Dada a natureza independente da produção de conteúdo para o Youtube, é de se esperar 

uma vasta gama de ideologias distintas presentes no site, e é o que se observa. Vale frisar que 

quando mencionamos em política não nos referimos especificamente aos assuntos diretamente 

relacionados à discussões ideológicas mencionando figuras públicas. 

  Um simples vlogger reclamando de falta de segurança em sua cidade, por exemplo, está 

fazendo um ato político, mesmo sem ser sua intenção. O mesmo se estende a vídeos históricos 

que retratam eventos politicamente carregados - como é o caso do nosso objeto de estudo - e, 

de maneira mais direta, as produções que falam explicitamente sobre política, como coberturas 

de manifestações e debates sobre ideologia política e seus representantes. 

  Na teoria, soa democrático, civilizado e lógico, mas vamos recordar dos capítulos 

anteriores, quando mencionamos os primeiros vloggers que fizeram grande sucesso nos 

primeiros anos da plataforma. O modus operandi  da plataforma surgiu como jovens falando 

para câmeras sem citações de fontes, argumentos lógicos ou qualquer real compromisso com 

a verdade. 

  Nenhuma dessas características está sendo citada como um demérito, afinal de contas, 

o tipo de conteúdo citado é criado sem a intenção de ser científico ou argumentativo do ponto 

de vista acadêmico, mas sim um misto de entretenimento com desabafos pessoais. No entanto, 

como tal formato foi o que mais deu certo no começo do Youtube, essa mesma falta de 

compromisso se estendeu à discussão ideológica no site. 

 Uma conclusão semelhante foi descrita no artigo “Youtube: Intervenções e Ativismos”: 

 

Daí a idéia de que qualquer vídeo postado é uma intervenção, uma ação política que 

pretende algo – pois, até o “não pretender” é uma vontade. Nesse sentido, o próprio 

conceito de ativismo deixa de ter como base um ideal estabelecido e perde seu caráter 

de generalidade, de terceiridade, já que a elasticidade ideológica, ou política, forçada 

pelo site, favorece intervenções nonsense, lúdicas, desvinculadas de quaisquer 

dogmas – como há uma intensa disputa entre os usuários, na busca por um público 

considerável, a criatividade deve sobressair-se e fazer com que algumas estratégias 

de utilização do site facilitem a divulgação de determinadas idéias. (BRESSAN, 

2007, p.13) 

 

Vamos salientar que o ano da publicação do artigo é relevante para a compreensão do 

que ele representa. Apenas dois anos após a criação do Youtube, os usuários ainda estavam 
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aprendendo a utilizar a ferramenta e existiam diversas limitações técnicas que tornavam 

impossíveis construções mais bem desenvolvidas, originalmente o site possuía um limite de 

10 minutos por vídeo, por exemplo, tempo que pode ser curto demais para apresentar uma 

questão ideológica complexa, por exemplo. 

Hoje, com as limitações técnicas para trás e uma geração inteira que já nasceu com a 

presença da internet, o uso do Youtube como uma ferramenta de discussão ideológica, política 

e de ativismo é muito mais comum.  

Como mencionado anteriormente no artigo “Mídia Individual Repete Velhas Práticas 

Pedagógicas e Comunicativas: Youtube e os Protestos de Junho de 2013”, o site já foi utilizado 

como alternativa aos meios de comunicação tradicionais na cobertura individual de grandes 

eventos políticos. 

 Mesmo que nesse caso, estejamos falando da cobertura do ponto de vista apenas 

imagético, como a gravação nua e crua de uma ação policial dentro de um protesto, sem o 

trabalho de contextualização que seria feito em uma cobertura midiática tradicional. 

Tendo em vista a abrangência do Canal Nostalgia em números, e a natureza política 

presente em um vídeo que tem como tema o período da ditadura militar brasileira, vemos 

configurado outro objeto de análise que representa explicitamente a relação entre o discurso 

das mídias sociais e o discurso político. Antes de partirmos para tal análise, no entanto, vamos 

saber mais sobre a história e relevância do canal na esfera youtuber brasileira. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27  

  

3 APRESENTAÇÃO DO OBJETO EMPÍRICO: CANAL NOSTALGIA  

 

O Nostalgia é um canal de Youtube brasileiro, criado pelo designer gráfico Felipe 

Castanhari, que nasceu com o foco em discutir cultura pop das décadas de 1980 e 1990, em 

vídeos com média de 15 minutos de duração e muita edição visual. Antes do visual bem 

produzido, marca registrada do Nostalgia, no entanto, Castanhari tentou fazer vídeos mais 

simples, aos moldes dos vlogs padrões encontrados na época, usando seu próprio quarto como 

fundo - esses vídeos, já deletados do canal, não alcançaram 1000 visualizações. 

O vídeo mais antigo ainda presente no canal é o “Nostalgia TV CRUJ”, primeiro a 

fazer sucesso e já contava com a identidade visual usada até hoje, postado no dia 29 de janeiro 

de 2012 e que conta com mais de 998 mil visualizações. Durante os primeiros anos, o canal 

tinha a frequência de um vídeo por mês, média baixa se comparado a outros youtubers, esse 

número se deve ao alto nível de edição visual presente nos vídeos.  

A partir de 2016, o Nostalgia começou a abordar assuntos diversos, que vão de ciência 

e história à opinião pessoal e paródias, o tempo individual dos vídeos também aumentou, os 

que são classificados como história, por exemplo, pode ultrapassar uma hora de duração. A 

frequência de publicação varia entre 2 a 4 vídeos mensais. 

Desde o início do canal, Castanhari utiliza o feedback do seu público para escolher 

que assuntos irá abordar. No começo de cada vídeo sobre cultura pop, por exemplo, são 

apresentados os comentários e usernames daqueles que pediram o assunto que está sendo 

abordado. Essa maneira assíncrona de resposta ao feedback é o único exemplo de 

interatividade com o público no Youtube. O Nostalgia atualmente conta com 10.2 milhões de 

inscritos e mais de 820 milhões de visualizações12, frequentemente aparecendo em listas dos 

maiores canais brasileiros no Youtube. O canal pode ser acessado em: 

https://www.youtube.com/user/fecastanhari. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Dados levantados no dia 13/11/2017 às 18:07 
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3.1 REGIME/DITADURA MILITAR 

 

O vídeo que será analisado é “Regime/Ditadura Militar”. Postado no canal Nostalgia 

no dia 25 de maio de 2016, ele conta com 3.584.298 de visualizações, 1h03min de duração, 

346 mil “gostei” e 30 mil “não gostei”. O maior número de “não gostei” entre todos os vídeos 

de história do canal (os outros seis vídeos possuem uma média de 1,5 mil “não gostei”)13, além 

de ser o único vídeo da playlist de história cujos comentários foram desativados. Trata-se do 

vídeo com o maior número de visualizações com a temática ditadura militar (primeiro 

resultado de pesquisa no Youtube par os termos “ditadura militar” ou “regime militar”)  

Vale ressaltar o contexto político em que o vídeo foi postado: a então presidente 

Dilma tinha sido afastada do cargo há menos de duas semanas (fato ocorreu no dia 12 de maio) 

e aguardava julgamento no senado. Michel Temer começava um governo sob suspeitas de 

corrupção e os escândalos que envolviam ligações grampeadas dos mais altos escalões 

deixavam exposta a fragilidade do estado.  

No El País, por exemplo, a principal manchete do dia 25 de maio (data de postagem 

do vídeo de Castanhari) era: “A Brasília de Temer à sombra da Lava Jato: as entrelinhas das 

gravações”14 e No G1: “Em áudio, Sarney fala a Machado em intervir na Lava Jato”15. 

Esse cenário de desconfiança com o governo junto ao sentimento de que um golpe de 

estado estava ocorrendo criou um forte período de polaridade ideológica. Castanhari decide 

publicar um vídeo sobre a ditadura militar justo em um período politicamente delicado, o que 

lhe rendeu muitas visualizações e muito feedback negativo.  

O vídeo pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=CRbZwM7fjYM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Dados levantados no dia 15/11/2017 às 23:39 
14 Disponível em < https://bit.ly/2MgWSxb>. Acesso em junho de 2018. 
15 Disponível em < https://glo.bo/2JRMoWM>. Acesso em junho de 2018. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa, que tem como principal técnica 

metodológica a Análise de Discurso (AD), especificamente a análise de estratégias 

semiodiscursivas. Ou seja, analisaremos a fala de Castanhari em relação à sua 

intencionalidade, bem como as expressões audiovisuais que a acompanha.  

Existe uma conexão intrínseca entre as visadas, o contrato de comunicação (ambos 

mencionados anteriormente no subcapítulo 1.5) e os procedimentos semiodiscursivos:  

 

Assim vemos que o mecanismo do funcionamento do ato de fala é duplo. Ele 

compreende por um lado, aquilo que estrutura o domínio de prática em domínio de 

comunicação, a saber, um conjunto de ‘situações de comunicação’, e por outro lado, 

aquilo que ordena a ‘discursivização’ a saber, a maneira de configurar formalmente 

o discurso com um conjunto de procedimentos semiodiscursivos. (CHARAUDEAU, 

2010, p.2) 

 

Portanto, para nossa análise, iremos levar em consideração o contrato do canal 

Nostalgia com seu público, a intencionalidade de seu discurso (visada informação x visada 

captação) e os aspectos semiodiscursivos do uso audiovisual. Ainda, caso possa ser constatado, 

iremos levar em conta manifestações ideológicas na obra, por mais que Castanhari comece o 

vídeo o descrevendo como neutro, é importante lembrar que a verdadeira neutralidade no 

discurso é impossível, dada a intrínseca conexão da ideologia com a linguagem, como é 

lembrado por Eni Orlandi: 

 
A ideologia não se aprende, o inconsciente não se controla com o saber. A própria 

língua funciona ideologicamente, tendo em sua materialidade esse jogo. Todo 

enunciado, dirá M. Pêcheux (idem), é linguisticamente descritível como uma série 

de pontos de deriva possível oferecendo à interpretação (ORLANDI, 2005. p.59). 

    

A análise está organizada da seguinte maneira: O vídeo foi dividido em 13 trechos 

temáticos, cada trecho representa um subcapítulo do vídeo, ou seja, uma ideia que possui 

começo, meio e fim. Cada trecho possui uma breve explicação do que está sendo apresentado, 

uma análise do discurso de Castanhari, bem como das técnicas audiovisuais empregadas e suas 

intencionalidades. Prints do vídeo serão utilizadas para ilustrar o uso de tais técnicas. 

Lembramos que nossas prioridades aqui formam uma tríade: quais são os elementos 

utilizados para manter o contrato de informação, de que maneira Castanhari se apropria da 

linguagem digital para expor seu discurso e qual o balanço entre a informação e entretenimento 

observado no vídeo. 

Um detalhe, ao decorrer da obra, o autor utiliza diversos recursos que se encaixam nessa 

tríade, como tais elementos se repetem ao decorrer do vídeo e fazem parte de sua identidade, 

seria muito maçante menciona-los em todas as suas aparições. Portanto, o que será feito é 
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descrever em detalhes cada estratégia semiodiscursiva a primeira vez que é utilizada na obra e 

sinalizar se trata de um momento único, ou algo que é mantido ao longo de todo o episódio. 

Ao fim de cada trecho, será feito um breve parecer sobre a visada predominante daquele 

momento do vídeo. A análise geral que irá englobar toda a informação levantada ao decorrer 

da extensão da obra está presente nas Conclusões Finais. 
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5 ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS SEMIODISCURSIVAS  

 

1-  Regime ou Ditadura Militar? (00’00’’ até 01’17’’) 

 

  Nos primeiros instantes do vídeo, Castanhari explica e defende o próprio título de sua 

obra e apresenta algumas de suas técnicas argumentativas que se aproveitam da edição. 

Primeiro, é sabido que a maneira como o período de 1964 a 1985 é chamado pode carregar 

uma carga política. De um lado “ditadura” é a nomenclatura que mais atenta ao caráter 

antidemocrático do período e é, por consequência, o termo utilizado por aqueles que o veem 

como um momento de trevas na história brasileira.  

  Do outro lado, “regime” não possui tal carga negativa e é como simpatizantes do 

período tendem a descrevê-lo. Castanhari, no entanto, caracteriza o fato histórico como um 

híbrido, que inicia como regime e termina como ditadura, tirando assim parte da carga política 

das terminologias.  

 

 

 

Figura 1:O Início: Regime/Ditadura Militar(2016) 

              

Enquanto o criador explica que ambos os termos estão corretos, imagens na tela traçam 

uma rápida cronologia do começo ao fim do período e reforçam o que é dito. O que serve como 

uma prévia ao resto do vídeo, que utiliza esse artifício continuamente.  

O uso da primeira pessoa no plural em “não podíamos votar para presidente, mas 

podíamos votar para senador, deputado federal e estadual” (figura 1) traz proximidade entre o 
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enunciador e o público, e é um elemento que retira o estigma educativo que uma frase que o 

uso da terceira pessoa (“a população não podia votar para presidente…”) poderia criar. 

Entre as imagens, outra característica presente em todo o vídeo é observada: a mescla 

de manchetes de periódicos da época e fotografias reais juntas à cenas de filmes que retratam 

o período são utilizados de maneira conjunta para ilustrar os fatos descritos. Como é observado 

na seguinte imagem: 

 

 

Figura 2 dramatização ao lado de documentação histórica: Regime/Ditadura Militar(2016) 

 

 

  Fica claro que a visada que prevalece aqui é a de informar, Castanhari utiliza artifícios 

da dramatização como o uso da primeira pessoa e imagens de filmes, mas os mesmos estão 

sendo utilizados apenas como forma a fortalecer seus argumentos informativos. 

 

2 – Introdução Informal (01’18’’ até 04’50’’) 

 

  Este segmento se caracteriza por não abordar o tema histórico principal do vídeo 

diretamente, mas sim contextualizá-lo com o momento político atual à postagem do vídeo e à 

realidade do canal Nostalgia. 

  Durante a introdução de Castanhari, ele ressalta que, embora o vídeo trate de um 

assunto histórico, várias outras produções recentes do canal abordam assuntos de cultura pop 

como desenhos, quadrinhos e música: 
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Figura 3Chamada à cultura pop: Regime/Ditadura Militar(2016) 

Ou seja, vemos aqui um claro exemplo de uma estratégia para manter seu público 

engajado independente da preferência temática que cada assinante possa ter. O autor reforça a 

ideia de que existe boa aceitação de seu público para vídeos mais sérios, e ao mesmo tempo 

lembra que seu público original não foi “traído”, fortalecendo seu contrato de informação.   

A partir dos 02’20’’ o foco do discurso muda para a realidade brasileira e defende a 

imparcialidade das informações que serão relatadas: “Não podemos ignorar o momento 

político que estamos vivendo atualmente no nosso país. E um vídeo sobre a ditadura militar 

agora é muito importante. Eu não estou falando isso porque eu vou me posicionar 

politicamente nesse vídeo. Não, esse será um vídeo neutro…”. 

Tal citação é importante pois apresenta informações conflitantes. Inicialmente, ao 

ressaltar a importância do assunto frente à realidade presente, Castanhari deixa claro que não 

se trata apenas de um vídeo histórico com fins didáticos, mas sim uma reflexão que possui 

relevância à situação política atual. Fato que concretiza a ideia de que é o episódio é tão político 

quanto histórico.  

Ele inclusive traça um paralelo com seu primeiro vídeo de história: “Adolf Hitler/ 

História”16 quando afirma que a história deve ser utilizada para evitar a repetição de erros 

passados. Ao fazer isso, Castanhari deixa implícita a ideia de que o vídeo “Regime/Ditadura 

Militar” é um apelo para que as pessoas não deixem as barbáries do período acontecer 

novamente, conceito que vai de encontro à próxima afirmação: de que o vídeo seria “neutro” 

                                                 
16 Disponível em  https://bit.ly/1LuvYz6 
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A suposta neutralidade pode estar sendo mencionada como uma forma de fortalecer a 

credibilidade do vídeo, bem como diminuir as possíveis reações negativas a um assunto 

delicado (algo que não funcionou, tendo em vista a desativação dos comentários e número 

recorde de dislikes, ambos mencionados anteriormente). 

Vale lembrar que a suposta neutralidade/imparcialidade que o autor defende é um dos 

conceitos fundamentais para a confiabilidade do discurso jornalístico. Castanhari continua a 

reforçar as informações quando menciona a consultoria do professor de história Caio Vinicius 

Godoy, ou seja, menção às fontes, mais uma característica do discurso jornalístico.  

  Uma última marca discursiva presente nesse bloco (e o motivo por termos o chamado 

de introdução informal) é o começo da aparição de palavrões, marcas que deixam ainda mais  

claro o afastamento de Castanhari com o discurso tradicionalmente encontrado em materiais 

didáticos ou jornalísticos tradicionais: “a idéia é [...] mostrar fatos históricos mostrando merda 

da direita, merda da esquerda, merda de todo lado, porque é merda pra caralho” recurso que 

mantém a informalidade do vídeo e mantém seu discurso coerente com o resto do canal 

(voltado à cultura pop), em que xingamentos são utilizados constantemente. 

Trata-se de um trecho equilibrado e híbrido -  como discurso do infotenimento - em 

que técnicas do discurso informativo são utilizadas em momentos distintos, enquanto também 

observamos a fala direta de Castanhari com seu público e o uso de palavrões (visada de 

captação).  

 

3 - Atuação e o Começo da História (04’51’’ até 07’30’’)  

 

  Aqui, começamos de fato a ouvir a narração dos eventos históricos e observar outro 

artifício narrativo do autor, a atuação. Aos 05’07’’ Castanhari, com uma réplica de um quepe 

de oficial do exército, imita um militar que supostamente tomaria o controle do Brasil porque 

“o dia estava chuvoso e ele estava com ódio”, a piada é usada para brincar com a ideia de que 

a ditadura surgiu do dia para a noite, e não de uma sucessão de tensões políticas. O artifício 

também se repete mais à frente quando ele interpreta um oficial da marinha brasileira. 
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Figura 4"Oficial Castanhari": Regime/Ditadura Militar(2016) 

Assim como os palavrões mencionados anteriormente, essas atuações são parte integral 

da persona de Castanhari frente às câmeras e ele optou por mantê-las em seus vídeos históricos, 

mais uma vez, uma estratégia que cria coesão entre todo seu canal, independente do tema 

abordado.  

Esse bloco também se caracteriza por uma classificação um pouco simplista de 

Castanhari: ao explicar parte do contexto da guerra fria, o autor afirma que o mundo estava 

dividido em dois blocos, o capitalista, que é representado aos 05’50’’ por imagens de 

eletrônicos, redes de fast food e carros esportivos. 

 

Figura 5 O capitalismo em ícones: Regime/Ditadura Militar(2016) 

  Curiosamente, o mesmo tratamento não é dado ao bloco comunista, que não tem 

imagens representativas na tela ao ser mencionado. Castanhari comete outra simplificação aos 

06’15’’, quando fala sobre a suspeita de que o presidente João Goulart era comunista. No 
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trecho, o autor diz que tal suspeita era infundada, tendo em consideração o fato de Jango ser 

de uma família rica: “O Jango não era comunista, inclusive a família dele no Rio Grande do 

Sul tinha dinheiro pra caralho”.  

A ligação que é feita - do grande poder aquisitivo ser por si só prova de que um 

indivíduo pode ou não compactuar com determinada ideologia política - trata-se de uma falácia 

e reforça estereótipos políticos datados como “pobre não pode ser de direita”, “rico não pode 

ser de esquerda”. 

Também é a primeira vez em que Castanhari faz um trocadilho com nomes históricos: 

ao falar de João Goulart e seu apelido “Jango” pela primeira vez, o autor faz uma alusão ao 

filme Django Livre (2012) de Quentin Tarantino: 

 

Figura 6"Jango Livre": Regime/Ditadura Militar(2016) 

  O artifício se repete mais algumas vezes ao decorrer do vídeo, o oficial do exército 

Sílvio Frota tem seu nome relacionado ao ator Alexandre Frota e o Presidente Arthur da Costa 

e Silva por sua vez, tem um trocadilho com Lucas Silva e Silva do seriado Mundo da Lua. 

Esses trocadilhos vêm direto da raiz da cultura pop do canal.  

Trecho marcado por predominância da visada da dramatização, tanto literalmente (na 

atuação de cômica de Castanhari) como também nos trocadilhos e na simplificação 

argumentativa não baseada em fatos ao descrever a questão capitalismo x comunismo. 
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4 - O discurso de Jango e a Marcha da Família pela Liberdade (07’31’’ até 11’20’’) 

 

  Após o breve deslize argumentativo, vemos um trecho em vídeo do discurso de João 

Goulart no chamado Comício da Central seguido por fotografias da época e uma explicação 

de Castanhari sobre a Marcha da Família pela Liberdade, consequência histórica do comício.  

  É o primeiro momento do vídeo em que parte de um discurso em gravação da época é 

utilizado, e o mesmo se repete algumas vezes à frente, como no discurso em que Auro de 

Moura Andrade, então presidente do Congresso Nacional, declara vaga a presidência da 

república após o suposto abandono por João Goulart e também o discurso do General Castelo 

Branco ao assumir a presidência da república.  

  Mais uma vez, a entremeação da explicação informal junto de documentações 

históricas da época mantém o equilíbrio entre informação e entretenimento. 

   

5 - Contextualização Global (11’21’’ até 15’00’’)  

 

  Ressaltamos mais uma atuação cômica de Castanhari, dessa vez imitando o discurso 

enaltecido de João Goulart aos 11’21’ e o excesso de palavrões também observado nas 

atuações dos oficiais do exército e marinha anteriormente.  

Neste bloco, existe uma maior contextualização internacional do período político 

global da época, vemos parte de um discurso de Fidel Castro alfinetando o intervencionismo 

dos Estados Unidos e trechos de ligações do então presidente americano John Kennedy falando 

com um oficial da CIA sobre os planos do país para o Brasil. 

  Ao falar sobre a Escola das Américas, Castanhari deixa sua opinião clara quando 

classifica a instituição como uma “grande universidade da tortura” resultado direto da 

“paranoia comunista” imposta pelos Estados Unidos. 

  Dado o grande número de adjetivações e o uso da linguagem chula, podemos considerar 

que a visada que prevalece é a da dramatização, durante o trecho podemos até ouvir músicas 

de suspense ao fundo, quando é descrito o envolvimento dos Estados Unidos.  

 

6 - É Instituído o Regime Militar (15’01’’ até 20’05’’)   

 

  Essa seção é marcada pelo início dos movimentos que culminaram no início do regime 

militar propriamente dito. Castanhari ressalta que tais movimentos foram desorganizados e 
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ironiza: “olha só que engraçado, os caras que queria instaurar a ordem no país começaram a 

tomada de poder de uma forma completamente zoneada e desorganizada”. 

Ele também apresenta muita empatia pela situação de João Goulart em seu discurso. 

Quando explica que João Goulart foi ao Rio Grande do Sul para procurar apoio em defesa do 

iminente golpe, Castanhari usa um efeito gráfico de uma punhalada em si mesmo para ilustrar 

o momento em que o congresso nacional afirma que Jango abandonou o cargo da presidência: 

“todo mundo sabia que ele estava no Rio Grande do Sul, mas o presidente do congresso disse 

que isso era mentira. Que ele tinha saído do país sem avisar ninguém”, “eles foram muito 

cuzões” 

 

Figura 7 O "backstab" de Goulart: Regime/Ditadura Militar(2016) 

  Essa empatia pessoal apontada por Castanhari ajuda a traçar uma clara narrativa em 

que Jango foi um personagem vitimado, algo que, tradicionalmente faz com que o público o 

veja como o “mocinho” da história. Por outro lado, os representantes militares e do congresso 

são claramente representados como vilões. Isso remete à uma característica do discurso do 

entretenimento mencionado anteriormente no subcapítulo 1.3 e à visada da captação, do 

subcapítulo 1.5.  

  A partir desse momento, vemos uma modificação no papel do uso de palavrões no 

vídeo. Já observamos que a linguagem chula é uma estratégia que mantém o vídeo informal e 

condizente com uma persona criada ao longo dos anos e amada pelo seu público. No entanto, 

a partir da descrição do golpe em si, os xingamentos deixam de ser utilizados como alívio 

cômico -seu uso principal até agora- e começam a ser apontados diretamente àqueles 

responsáveis pelo regime militar e suas instituições.  
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  Isso ocorre pela primeira vez quando o autor chama os integrantes do congresso 

nacional de “cuzões”, como citado anteriormente e também ao descrever o Ato Institucional 1 

(A.1): “essa porra de A.I 1 mudou várias coisas no país”. Além do xingamento, o desprezo 

notado no tom de voz de Castanhari ao descrever as ementas do A.I 1 deixam sua opinião 

muito clara sobre o mesmo.   

 

 

7 - Castelo Branco e Costa e Silva  (20’05’’até 26’40’’) 

 

  Esse trecho começa com Castanhari afirmando que, ao contrário do que alguns pensam, 

a “esquerda armada” (resistência aos militares formada por civis utilizando táticas de guerrilha) 

começou a agir antes da instauração do A.I 5. E cita como exemplo o atentado do Guarará, que 

matou um vice-almirante e um jornalista. 

  Podemos ver aqui uma relação não apenas cronológica dos fatos, mas também uma 

preocupação de manter um certo equilíbrio. Já que nos minutos anteriores o autor foi taxativo 

ao descrever os malefícios da direita, faz sentido que o próximo assunto aponte um ato de 

truculência da esquerda. Afinal, este método defende a ideia original de imparcialidade que 

Castanhari defendeu no começo de seu vídeo. 

  Ainda neste trecho, ele traça uma distinção entre o exército “linha dura”, ou seja, a 

porção dos oficiais que apoiava as medidas mais inescrupulosas. Castanhari ressalta que nem 

todos os militares seguiam tal lógica (algo mencionado mais à frente), e inclusive menciona 

que, embora politicamente o governo de Costa e Silva tenha sido horrível devido à violência 

contra a população, o Brasil melhorou economicamente durante sua “presidência”.   

Ou seja, se momentos atrás ao descrever o estopim do golpe militar, o autor deixou 

claro seu sentimento de injustiça em relação ao ocorrido, agora, seu discurso é mais ponderado, 

e apresenta uma realidade que possui mais nuance em vez de simplesmente os maus contra os 

bons. 

  Basicamente, em situações consideradas extremas e vistas de maneira consensual como 

atrocidades, Castanhari sente-se à vontade para expressar sua opinião, já em momentos 

históricos que não são tão extremos, ele prefere deixar suas opiniões mais contidas, apresentar 

várias fontes históricas de ambos os lados e fazer um comparativo apontando os erros de ambos 

os lados da história, algo que fica ainda mais claro no próximo trecho. 

  Antes de partirmos para ele, no entanto, vale uma menção à Música Popular Brasileira, 

que aparece pela primeira vez aos 24’ 50’’.  Até então, algumas referências à cultura 
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contemporânea já tinham sido feitas, mas nenhuma às manifestações da época da ditadura. 

Castanhari descreve como grandes nomes da música brasileira como Chico Buarque e Gilberto 

Gil utilizavam a arte para combater a repressão governamental: 

 

Figura 8 Trecho de apresentação de Chico Buarque - MPB foi usada como resistência: Regime/Ditadura Militar(2016) 

  É um trecho que preza pelo equilíbrio das informações e a opinião pessoal de 

Castanhari está muito mais limitada se compararmos ao anterior. A visada da informação é a 

que prevalece. 

 

8 - Histórias da Ditadura Militar e Vítimas da Esquerda Armada (26’40’’ até 30’09’’) 

 

  Aqui vemos o lado mais triste da ditadura junto do maior esforço de Castanhari de 

expor a truculência de ambos os lados da história. O quadro “Histórias da Ditadura Militar” 

funciona como uma série de pequenos perfis de pessoas que foram mortas por militares durante 

o período. 

 As pequenas histórias são contadas junto à fotografias e manchetes da época junto às 

músicas tristes de fundo e uma narração claramente abatida de Castanhari. 

 É o artifício narrativo mais dramático utilizado no vídeo e se repete no formato drops17 

mostrando os tristes fins de várias pessoas. Vemos aqui um flerte com o lado sensacionalista 

do discurso jornalístico. 

  O primeiro caso descrito é o do jovem Manoel Rodrigues Ferreira, que foi baleado por 

militares durante um protesto de estudantes e morreu no hospital: 

                                                 
17

 Pequenas intervenções ao decorrer de toda a extensão do vídeo. 
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Figura 9As vítimas da direita: Regime/Ditadura Militar(2016) 

  Não existe um bloco específico criado para militares que morreram, mas logo após a 

menção da morte de Manoel Rodrigues Ferreira Castanhari ressalta que a esquerda também 

fez suas vítimas. Ele menciona o caso de Mário Kozel Filho, um militar de 18 anos morto por 

um ataque com bombas e Charles Chandler, um americano fuzilado devido às suspeitas de que 

ele estava  ensinando técnicas de tortura aos militares. 

 

Figura 10 As Vítimas da esquerda: Regime/Ditadura Militar(2016) 

 Mais à frente, aos 27’20’’, o autor defende a ideia de que haviam excessos de ambos 

os lados, porém, mais dos militares. Diferença que ele atribui ao maior número de recursos do 

governo, que possibilitava maior letalidade nas ações, não necessariamente a uma diferença 

moral entre as duas partes. É um trecho intrinsecamente conectado à empatia com as vítimas 

do período e, consequentemente, com o fazer sentir.  
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9 - O A.I 5 e a tortura (30’09’’ até 38’16’’) 

  

  Até então, todas as mortes relatadas no vídeo foram resultadas da repressão militar em 

manifestações. A partir desse momento, no entanto, começamos a observar a presença da 

tortura e execução nos famosos “porões da ditadura”.  

  Castanhari apresenta as mesmas críticas observados ao descrever o A.I 1 quando vai 

falar sobre o A.I 5: “[...] e foi aí que surgiu uma das maiores merdas não só da ditadura militar, 

mas do Brasil, da história do Brasil, o famoso ato institucional 5”. Logo após, são citadas a 

criação do Departamento de Ordem e Política Social (DOPS) e o Destacamento de Operações 

de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), Castanhari descreve 

ambas instituições como basicamente centros de tortura. 

  Ao dar ênfase nos métodos de tortura da época, o autor relembra suas aulas de história, 

quando seu professor descreveu uma técnica em que uma chaleira que continha um rato era 

introduzida no ânus da vítima e então aquecida para fazer o animal dilacerar os intestinos da 

pessoa ao tentar fugir do calor. Uma maneira de deixar seu público ciente no nível de 

brutalidade empregado pelos torturadores. 

Mais à frente, aos 36’65’’ Castanhari descreve a censura nos meios de comunicação e 

como alguns jornais tentavam dribla-la, ou pelo menos assinalar para seu público que algo ali 

foi censurado: seja com a publicação de receitas culinárias ou parcelas inteiras de páginas em 

branco. 

 

Figura 11A censura mostra a cara: Regime/Ditadura Militar(2016) 

 

  O autor inclusive menciona que seu vídeo com certeza seria censurado, caso as regras 

da época ainda estivessem em voga. Mais um trecho com ênfase ao fazer sentir, se no anterior 
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podemos notar o esforço de Castanhari para despertar empatia em seu público, aqui, o 

sentimento da vez é o horror e repugna pelos métodos de tortura e práticas de cerceamento à 

liberdade. 

 

10 - Expoentes da Esquerda que Sobreviveram à Ditadura (38’16’’ até 42’20’’) 

 

  Esse trecho se caracteriza por mencionar diversas políticas que estão na ativa até hoje. 

Aos 38’51’’ vemos o primeiro exemplo disso, em uma entrevista com Eduardo Jorge, político 

filiado ao Partido Verde (PV). Também há uma menção à ex-presidente Dilma e seu 

envolvimento com o grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares na época da ditadura.  

 

Figura 12"Dilminha paz e amor": Regime/Ditadura Militar(2016) 

  Castanhari chega a brincar e mencionar o termo “Dilminha paz e amor” de maneira 

irônica ao descrever a participação da ex-presidente na resistência e  logo após, menciona 

rapidamente que ela foi presa e torturada. No trecho, também são mencionados Fernando 

Gabeira e José Dirceu e suas relações com o Partido Verde e Partido dos Trabalhadores, 

respectivamente. 

  Em geral, é um trecho em que os fatos são descritos sem floreios ou presença de 

opiniões pessoais de Castanhari, havendo ênfase no informar. Salvo a menção de Dilma, que 

estava em processo de impeachment durante a produção do vídeo. A tortura da ex-presidente 

não é descrita com o mesmo nível de empatia dos casos mencionados no trecho anterior. Ou 

seja, não há a mesma preocupação em causar empatia na tortura de Dilma se comparado aos 

outros casos.  
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  Isso pode ocorrer devido à descrição prévia do envolvimento da ex-presidente em 

ataques terroristas ou devido à uma empatia pela mesma por parte do autor. Como é uma 

menção muito rápida, seria irresponsável presumir qual a resposta correta. 

 

11 - Geisel e o Começo do Fim  (42’21’’ até  50’25’’)  

 

  O próximo trecho é focado em todo o período de Ernesto Geisel no poder e os primeiros 

sinais de uma redemocratização do Brasil. Se Jango antes foi representado como uma vítima, 

Geisel agora é apresentado como um herói.  

 Embora Castanhari mencione que o militar também era muito autoritário e tenha cometido 

alguns “gols contra”, ele deixa claro que o mesmo não fazia parte da linha dura do exército e 

a maneira como Geisel é descrito claramente o enaltece.  

Vemos um exemplo claro aos 47’25’’ quando é descrita a demissão do diretor do DOI-

CODI e o general do segundo exército de São Paulo, Eduardo D'ávila: “Ou seja, Geisel bateu 

com o pau na mesa e demitiu muita gente importante no regime militar”. A expressão por si 

só já representa algo como “autoridade respeitável” em vez de truculência e sinaliza que está 

sendo feito o que precisa ser feito. Aos 49’25’’ Castanhari fala sobre como Geisel acabou com 

todos os Atos Institucionais, em particular o A.I 5, que ele descreve como “aquele grande 

terror” 

Mais a frente, (50’03’’) ao descrever a demissão do comandante do ministro do 

exército, Sílvio Frota, a narrativa que distingue claramente o lado bom do mau se repete: 

“Quando ele demitiu esse sujeito em 77, o Geisel fez mais que só demitir o ministro do 

exército, porque o problema não era o Sílvio Frota em si, mas sim o que ele representava. Ele 

era a encarnação de tudo aquilo que eu falei no meio do vídeo. E quando o Geisel botou esse 

cara pra correr ele deixou uma mensagem bem clara: esse tipo de pensamento não era mais 

bem-vindo no governo”.  

Ou seja, aqui temos Geisel como aquele que acabou com o “grande terror” e que “botou 

pra correr” a personificação da maldade, marcas que claramente apontam o ex-presidente como 

um herói, claramente há ênfase ao fazer sentir. 
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12 - Figueiredo e o Fim da Ditadura (52’22’’ até 58’55) 

 

  Embora João Figueiredo tenha iniciado seu mandato com um discurso que pregava a 

redemocratização do Brasil (parte presente no vídeo a partir dos 50’38’’), ele não recebe no 

trecho os mesmos ares de heroísmo que Geisel anteriormente. 

  Castanhari foca mais nas medidas que culminaram com o final da ditadura e dá menos 

ênfase à personalidade de Figueiredo, que só é mencionado nos minutos iniciais do trecho.  

Há destaque para a menção da rede Globo e sua defesa do governo militar, em particular na 

cobertura do atentado Riocentro18. Castanhari explica que uma versão mentirosa do ocorrido - 

que afirmava que atentado tinha sido obra da esquerda -  foi veiculada no Jornal Nacional (JN).  

O autor logo afirma, no entanto, que de nada adianta ir xingar a rede Globo devido a 

isso, já que que a gigante midiática se retratou publicamente sobre o ocorrido. Aos 53’49’’ 

vemos um trecho do JN em que William Bonner lê artigo do jornal O Globo, em que as 

organizações afirmam que o apoio ao golpe de ’64 foi um erro.  

Mais a frente, ao descrever a dimensão das Diretas Já19, Castanhari traça um paralelo 

com as manifestações de 2013: “Lembra em 2013 quando todo mundo falou que o gigante 

tinha acordado? Bem, em ’84 o gigante acordou gigante para um caralho”.  

Ele também aproveita o momento para mencionar diversos políticos presentes nas 

Diretas Já que são relevantes atualmente como Lula, Fernando Henrique e Eduardo Suplicy. 

O autor inclusive ironiza o fato de “até mesmo gente que hoje se xinga o tempo inteiro estava 

lá no mesmo palanque, pensando a mesma coisa e defendendo o melhor para o Brasil”. 

Notamos a presença de uma trilha sonora instrumental épica quando Castanhari 

descreve a eleição que marcaria o fim da ditadura. A música se engrandece até o momento em 

que é descrita a eleição de Tancredo Neves, e cessa quando o autor relata a morte de Neves 

antes de assumir a presidência. O som aqui é utilizado como uma forma de escalar 

acontecimentos que levam a um término heroico, seguido de um momento de respeito por uma 

perda.  

Embora a morte de Tancredo seja relatada de maneira a criar sentimentos, o foco do 

trecho é a informação, deixando de lado a representação de figuras históricas como heróis ou 

vilões e sim focando em um grande volume de fatos comprovados por imagens e vídeos. 

                                                 
18 Atentado feito em 30 de abril de 1981 planejado por militares e que envolveu a detonação de uma bomba no 

pavilhão Riocentro no Rio de Janeiro, a fim de culpar a esquerda.  
19 Movimento que resultou em uma série de manifestações pelo Brasil entre 1983 e 1984 tendo como principal 

pauta as eleições diretas para presidência. 
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13- Epílogo (58’56’’ até 1:03’20’’) 

 

O breve trecho final do vídeo conta com um monólogo de Castanhari onde ele 

menciona as diversas cicatrizes da ditadura, como os casos de assassinatos que apenas hoje 

estão sendo solucionados. Ele também deixa clara sua opinião quando afirma que impedir que 

a truculência do período militar se repita não é uma questão de ideologia política, mas sim de 

humanidade.  

Sua última frase ressalta a importância da democracia: “Viva a democracia, viva o fato 

de você poder descordar da ideologia política do seu amiguinho sem ser morto”. O 

encerramento é sem dúvida o momento em que Castanhari mais utiliza sua opinião pessoal 

junto ao senso comum e há quase que exclusivamente a presença da visada do fazer sentir.  

 

Um breve parecer sobre as visadas: 

 

  Após à análise do vídeo completo, observamos 7 trechos em que a visada que se 

sobrepõe é a da captação -fazer sentir-, 3 trechos em que a visada prevalente é a da informação 

-fazer saber-, e 3 trechos em que existe um equilíbrio entre as duas visadas. 

  A partir desses fatos, é possível concluir que, embora exista um grande número de 

dados levantados a partir de fontes históricas oficiais, e também uma preocupação do autor - 

em momentos- de manter um equilíbrio entre informação e entretenimento, o caráter dramático 

do vídeo se sobressai. 

  A maneira como a narrativa do episódio é traçada, possui ênfase em causar empatia ao 

público e, em momentos, acaba criando vilões e heróis estereotipados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Ao decorrer dessa pesquisa, falamos sobre a porosidade do discurso, detalhamos o que 

constitui o contrato de comunicação e expomos a tensão que existe entre as diferentes visadas 

e as intencionalidades por trás do discurso, tensão paralela à que existe entre a informação e o 

entretenimento. Dentre essa tensão, surge o Canal Nostalgia como é hoje. 

  O vídeo Regime/Ditadura Militar serviu como ponto de partida para compreendermos 

de que maneira Felipe Castanhari equilibra todas essas questões que são conflitantes e 

complementares ao mesmo tempo. 

  Para chegarmos às conclusões capazes de ilustrar tal dicotomia, analisamos o que 

Castanhari fala em sua produção, como ele fala, de que maneira ele utiliza os recursos 

audiovisuais e específicos à web e qual a intencionalidade de seu discurso. Após a análise de 

toda a extensão do vídeo Regime/Ditadura Militar, podemos concluir o seguinte:  

  O perfeccionismo na edição audiovisual de Castanhari – um  dos motivos pela escolha 

do canal como objeto de estudo, inclusive – é inegável. Embora estejamos falando de uma 

produção independente para a internet, o nível de capricho tanto no uso dos elementos gráficos, 

quanto no volume de informações contidas  na produção são equiparáveis a documentários 

para a televisão ou cinema e deixam claro que o autor consegue com facilidade se apropriar da 

linguagem digital a seu favor. 

  No entanto, ao sair de seu “habitat natural”, o mundo da cultura saudosista, e embarcar 

na área informativa, ainda mais em um vídeo histórico de tamanha carga política, Castanhari 

acaba cometendo alguns deslizes.  

  Ao decorrer da análise, foi observado que o autor simplificou questões delicadas, 

caindo em velhos clichês argumentativos como o caso “Jango não era comunista porque vinha 

de uma família rica”. Também notamos que, por mais que Castanhari tente suprimir opiniões 

pessoais (vide a afirmação de neutralidade no começo do vídeo), as mesmas ficam sim 

expostas em determinados momentos. 

  A exaltação figuras históricas, junto à “vilãnização” de  outras retira a nuance dos 

acontecimentos históricos e traça uma narrativa que mais se assemelha a um filme. Temos que 

levar em conta aqui que Castanhari é, antes de mais nada, um criador de conteúdo que precisa 

cativar o público e que precisa sempre ponderar o quanto está disposto a ceder ao 

entretenimento ou à informação. 

  E, se do ponto de vista acadêmico, podemos observar alguns deslizes quanto ao 

equilíbrio das visadas discursivas, quando o assunto é contrato de informação o Nostalgia 
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talvez seja um dos melhores exemplos de um produto midiático que, de fato, consegue manter 

dois grupos de público distintos engajados de maneira equilibrada.  Isso se comprova tanto nos 

números do canal – mencionados anteriormente – que o solidificam como um dos maiores em 

público no Brasil, como também fica explícito dentro da produção analisada. 

  Castanhari não só cumpre um contrato de informação híbrido, como relembra do 

mesmo no próprio vídeo, deixando claro para seu público que existem opções mais “leves” no 

canal e ao mesmo tempo constatando a importância de vídeos informativos.  

Existem momentos genuinamente engraçados no vídeo junto a uma densidade de 

informações oficiais equiparável a uma dissertação acadêmica. Claro, pode se levantar o 

argumento de que em momento algum alguém deveria rir em um vídeo que aborda a ditadura 

militar, mas o formato funciona com um público que, de outra maneira, não teria interesse 

nesse tipo de assunto. 

É nesse ponto que queremos constatar a importância do Nostalgia, não apenas do vídeo 

“Regime/Ditadura Militar” que foi analisado, mas da iniciativa em abordar assuntos sérios que 

envolvem história, ciência e política em um cenário onde cada vez mais há menos espaço para 

tal.  

Recordamos o fato do vídeo de Castanhari aparecer no topo da lista Youtube quando 

procuramos pelos termos ditadura militar ou regime militar e contar com mais de 4 milhões de 

visualizações. Ou seja, ele é o ponto de partida quando falamos sobre o assunto dentro das 

mídias audiovisuais digitais e não seria exagero imaginar que um grande número de jovens – 

público alvo do canal – prestou muito mais atenção no vídeo de mais de uma hora que em uma 

aula presencial de 50 minutos. 

Não vamos inferir que a produção de Castanhari possa substituir uma produção 

acadêmica sobre o mesmo, até mesmo devido aos problemas citados acima, mas certamente 

ele possui maior alcance, e foi constatado através de nossa análise que existe uma preocupação 

do autor em apresentar ambos os lados e prezar pela empatia humana longe dos extremismos. 

Para concluir, lembro aqui o que foi dito ao fim do artigo “Mídia Individual Repete 

Velhas Práticas Pedagógicas e Comunicativas: Youtube e os Protestos de Junho de 2013” – 

citado na introdução dessa pesquisa – que afirmou que, embora existisse uma falta de 

maturidade intelectual por parte dos formadores de opinião digitais, eles eram sim uma 

alternativa de engajamento político para o público jovem. 

Observamos algo similar aqui, Castanhari não possui a mesma rigidez científica  com 

os fatos se o compararmos a um cientista, por exemplo, mas ele é muito mais atraente para os 

jovens, se configurando como uma evolução natural  ao que foi observado no artigo de 2013.  
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