
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: INTERATIVIDADE ONLINE - YOUTUBE NA ERA DA GASTRONOMIA DIGITALTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CASSIANO GERALDO LIMA DE OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): HELOISA PRATES PEREIRAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Esta pesquisa versa sobre a interação digital e busca compreender em que 

medida a nova realidade comunicacional oferece alternativas ao consumo passivo 

de mídia característico do modelo anterior. Está sendo realizada mediante revisão 

bibliográfica e análise de dois canais de vídeos na plataforma YouTube: Rolê 

Gourmet e Ana Maria Brogui. Ela tem por base as teorias da cibercultura e os 

conceitos de interatividade propostos por Henry Jenkins e André Lemos. Com 

tamanha portabilidade e independência das grandes mídias de massa, os 

produtores de vídeo on-line quebraram barreiras impostas há muito tempo pela 

televisão. O caso dos canais gastronômicos é um exemplo das transformações 

pelas quais vem passando o audiovisual a partir da convergência midiática – com os 

meios tradicionais (TV, rádio, impresso) migrando para o digital.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O crescimento exponencial da Internet vem transformando as formas de 

produção e reprodução de conteúdo. A evolução das plataformas colaborativas de 

vídeos exemplifica o novo cenário: originalmente o slogan do site Youtube era Your 

Digital Video Repository (seu repositório de vídeos digitais); dez anos depois, seu 

slogan – e consequentemente, o conceito do site – alterou-se para Broadcast 

Yourself (transmita-se, numa tradução aproximada), uma vez que transmitir e criar 

conteúdo de maneira independente e ser assistido por milhares de pessoas ao redor 

do mundo, que interagem com o conteúdo criado, se tornou uma realidade nos dias 

atuais, como destacam Burgess e Green (2009). 

Dentro do mercado audiovisual, surgiu uma nova categoria de profissionais: os 

youtubers. Pessoas que “upam” seus vídeos dentro do Youtube, e conseguem 

transformar o número de visualizações em dinheiro. Com seus nichos específicos 

(moda, vlogs, humor), a cultura do Brodcast Yourself se tornou cada vez mais 

popular entre as pessoas. Interessa a esta pesquisa investigar a interatividade dos 

vídeos de um segmento específico: os vídeos de culinária, segmento que vem 

ganhando espaço crescente tanto na mídia tradicional quanto no YouTube, tendo 

gerado um aumento de 280% de inscritos no ano de 2014 (PROGRAMAS, 2015). 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo analisar o potencial das interações em 

plataformas de vídeos na internet, buscando compreender como os usuários 

respondem às publicações do canal, em que situações e condições há maiores 

índices de interação e quais fatores influenciam a maior ou menor participação do 

público. Também interessa compreender como os canais digitais de vídeo se 

organizam em redes e quais as especificidades da web em relação aos modelos de 

mídia tradicionais. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa vem sendo realizada via revisão bibliográfica e análise de canais de 

vídeos na plataforma YouTube. A partir da observação participante, foram 

identificados dois canais representativos na criação e disseminação da cultura 

gastronômica nesta plataforma: Ana Maria Brogui e  Rolê Gourmet. 

Ana Maria Brogui foi criado em 2006. Com receitas variadas, o conteúdo do 

canal foi traduzido para a mídia impressa e publicado como livro. Tem mais de 1 

milhão de inscritos, com 100 mil visualizações médias por vídeo e mais de 65 

milhões de visualizações totais no canal.  Rolê Gourmet foi criado pelo famoso 

youtuber PC Siqueira e por Otávio Albuquerque em 2012, publicando receitas fáceis 

e ingredientes simples. Tem mais de 700 mil inscritos, com 70 mil visualizações 

médias por vídeo e mais de 61 milhões de visualizações totais no canal.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Estão sendo analisadas as interações do público com os vídeos publicados 

durante as duas primeiras semanas dos meses de maio, junho e julho de 2015, num 

total de 25 vídeos: 10 publicados pelo Ana Maria Brogui e 15 pelo Rolê Gourmet,  

tanto no espaço de comentários dos canais no YouTube quanto no site de redes 

sociais Instagram. 

 Os vídeos publicados no período geraram cerca de 950 interações, que foram 

tabuladas e categorizadas a fim de se compreender melhor as razões de seus 

compartilhamentos. Cada vídeo analisado propõem uma receita a ser reproduzida 

pelo público, que divulga fotos dos pratos e bebidas em sites como o Instagram, 

utilizando marcações (hashtags) alusivas aos canais do YouTube.  



A categorização das interações levou em conta as características do usuário 

(nome do usuário, sexo), da interação (prato, nome do vídeo, data de postagem do 

vídeo, data de postagem da foto no Instagram, hashtags utilizadas), e também 

aspectos qualitativos (receita básica ou sofisticada, comida ou bebida, presença de 

convidados nos vídeos, entre outras considerações). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a categorização das interações, pode-se perceber que receitas de fácil 

execução e ingredientes acessíveis geram maior número de interações. Receitas 

com matérias-primas como queijo, batata, pão e leite são as mais reproduzidas 

pelos internautas: das 670 participações de usuários, 70% eram relativas a receita 

básicas, que têm como base esses ingredientes. Pratos de comida tem preferência 

em relação às bebidas, que tiveram menos de 5 publicações ao todo.    

Pode se notar também que o compartilhamento de vídeos e interação não se 

limitam a receita da semana, uma vez que os vídeos encontram-se disponíveis no 

canal, e são replicados pelos internautas e pelos próprios autores a fim de relembrar 

antigas receitas. As interações de receitas antigas postadas chegam a pouco mais 

de 20% do conteúdo analisado, além das postagens que mencionam fatores 

externos aos vídeos, como a publicação de livros e fotos de programas de TV que 

contam com a presença dos convidados. 
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