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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a plataforma online Youtube, desde a 

sua criação no início de 2005 até os dias atuais, estudando seus impactos e sua 

audiência no Brasil. Pesquisa ainda, os canais mais acessados do Brasil e explora o 

Canal Nostalgia, observando seu histórico, o tipo de assunto abordado e características 

do público com o propósito de compreender os motivos que o tornou referência. 

Investiga ainda as causas de tamanha visibilidade de determinados canais e destaque de 

seus criadores, os chamados “youtubers” que, através dos acessos e do número de 

inscritos em seus canais, se tornam cada vez mais populares.  
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INTRODUÇÃO  

O mundo está vivendo a era da informação e novas tecnologias surgem a todo o 

momento. A propagação de informações acontece em ritmo acelerado e, 

conseguintemente altera o cotidiano das pessoas, que precisam se adaptar às novas 

formas de comunicação.  

Logo, ao falar de transformações tecnológicas, chegamos ao impacto trazido 

pela internet e suas infinitas possibilidades, principalmente depois da banda larga, com 

a transmissão de dados e comunicação em alta velocidade, que permite o rápido acesso 

aos mais diversos conteúdos, sejam eles sonoros, imagéticos ou de serviços em geral, 

que revela novos meios de consumo e reprodução midiática. O YouTube é um exemplo 

deste serviço, afinal elenca todos os itens supracitados em uma plataforma reconhecida 

mundialmente, que vem conquistando cada vez mais espaço, inclusive servindo como 

fonte de renda e oportunidade para aqueles que utilizam suas funcionalidades.  
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Para se ter uma ideia da dimensão desse fenômeno, o Brasil, como apontado em 

uma reportagem da revista Exame em 2014, é o segundo país em consumo de vídeos do 

portal, o que nos possibilita ampliar estudos acerca da produção audiovisual brasileira e 

de conteúdos presentes nos canais de vídeo mais acessados como o canal Nostalgia, que 

vem se destacando por ter uma certa autenticidade em seus conteúdos e estar em 8º 

lugar entre os canais brasileiros com mais inscritos, tendo 7.368.534, como apontado 

pelo site Dia Estúdio em 26 de abril de 2016.  

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por finalidade a compreensão do fenômeno Youtube, histórico 

e análise dos canais líderes de visualizações no Brasil, sobretudo o Canal Nostalgia.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Serão realizadas pesquisas bibliográficas, a fim de buscar informações 

especialmente em livros que dizem respeito a novas tecnologias, cibercultura, 

transmídia, revolução digital e teorias da comunicação. Para complementar estes dados, 

também será realizada uma pesquisa eletrônica de artigos científicos, reportagens, e 

estatísticas sobre o tema.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A cada segundo, são criados novos portais de acesso. Dos mais variados temas e 

estilos, para as mais diversas pessoas e gostos. Em todos os cantos do mundo. Dentre as 

plataformas digitais mais acessadas, podemos chegar ao 'Youtube', uma plataforma de 

cultura participativa, termo usado para descrever a ligação entre tecnologias digitais 

acessíveis, conteúdo gerado por usuários e algum tipo de alteração nas relações de poder 

entre os segmentos de mercado da mídia e seus consumidores. Logo, fãs e outros 

seguidores são convidados a participar da criação e circulação de novos materiais, o que 

permite receber um expressivo número de acessos. 

Uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada em 2009 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontava que 67,9 milhões 



de brasileiros estavam conectados à internet, ou seja, crescendo 71% entre os anos de 

2005 e 2009. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultados preliminares é possível indicar que a era da internet se deu 

início na década de 90 com a propagação da tecnologia quando a mesma foi aberta para 

o público, dando espaço para os mais variados assuntos. 

Seguindo essa linha podemos chegar no ano de 2005 onde uma nova plataforma 

surgia, possibilitando um novo conceito no cenário audiovisual, por se tratar de um 

portal onde as pessoas pudessem descarregar e compartilhar conteúdos de vídeos, 

gerando acessos e visibilidade mundial para este canal chamado ‘Youtube’, que foi 

aperfeiçoado quando seus criadores a venderam para a Google. 

No Brasil não foi diferente, o sucesso foi tanto que como apontado pela revista 

Exame em 2014, o País ficou em 2º lugar em consumo de vídeos do Youtube.  

Essa ascensão global do Youtube criou uma nova fonte de renda para aqueles 

canais que souberam administrar e lidar com o público, muitos destes sendo conhecidos 

como Youtubers. Logo, para uma análise mais aprofundada, será usado como exemplo 

o canal Nostalgia, que vem se destacando no cenário brasileiro. 

  

FONTES CONSULTADAS 

BURGESS, Jean. YouTube e a Revolução Digital: como o maior fenômeno da cultura 

participativa transformou a mídia e a sociedade / Textos de Henry Jenkins e John 

Hartley; tradução Ricardo Giassetti. – São Paulo: Aleph, 2009. 

 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede.  Vol 1. 8. ed. Paz e Terra. 1996. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2. ed. 2014. 206 p. 

 

Referências Eletrônicas 

CANALTECH. Site Oficial. Disponível em 

<http://corporate.canaltech.com.br/noticia/youtube/youtube-esta- crescendo-em- ritmo-

acelerado-diz- google-45079> Acesso em 25 de março de 2016. 

 

QUEIROZ, Igor Raphael Gouveia de. O Youtube como ferramenta da cultura midiática 

participativa. Disponível em <http://www.portalintercom.org.br/anais/ 

nordeste2015/resumos/R47-0233-1.pdf> Acesso em 08 de agosto de 2016. 


