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RESUMO 
 
No presente artigo, buscou-se analisar as interações - e seus conteúdos - presentes nos 
comentários do vídeo Na Lata, do canal do YouTube, Porta dos Fundos, para entender a 
dinâmica dos usuários. Para isso, parte-se de conceitos de engajamento nas redes sociais 
digitais, a fim de compreender como que se dá a conversação, avaliar possíveis padrões e 
verificar como ela se estrutura diante da exposição do conteúdo do vídeo. Utiliza-se 
metodologia proposta por Recuero (2012), que reúne dados quantitativos e qualitativos e 
permite mapear as mensagens. Este trabalho é parte de um estudo sobre a qualidade do 
humor no audiovisual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Porta dos Fundos. Engajamento. YouTube. Internet. Conversação 
em rede. 
 
ABSTRACT 
 
The following work brings the analyze the interactions - and their contents - present in the 
comments of the video Na Lata, of the channel of the YouTube, Porta dos Fundos, to 
understand the dynamics of users. To do this, one starts with concepts of engagement in 
digital social networks, in order to understand how the conversation takes place, evaluate 
possible patterns and see how it structures in the face of the exposure of the video content. 
The methodology proposed by Recuero (2012), that gathers quantitative and qualitative 
data and allows to map the messages. This work is part of a study on the quality of humor 
in audiovisual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento das redes socais digitais, a sociedade está cada vez mais inserida em 

um contexto de convergência midiática. Nesse sentindo, relações de produção e consumo se 
                                                             
1 Trabalho apresentado no GT Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
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transformaram. Os papeis de produtor e consumidor, que anteriormente eram distantes, 

atualmente podem se misturar facilmente. Novas tecnologias, como a internet e os 

smartphones, colaboraram para o aumento de participantes na produção de conteúdo. Nesse 

cenário, o YouTube destaca-se, no segmento audiovisual, como plataforma para guardar e 

compartilhar esse conteúdo. 

Os conhecidos termos emissor e receptor agora são parte de uma mesma conexão 

que os torna integrantes de um novo patamar comunicacional. Novas tecnologias, como a 

internet e os smartphones, colaboraram para o aumento de participantes na produção de 

conteúdo. E como plataforma para guardar e compartilhar esse conteúdo, destaca-se o 

YouTube no segmento audiovisual. 

Aproveitando a visibilidade e a usabilidade fornecida de forma gratuita pelo site, 

diversos canais surgiram, com objetivos que variam desde a veiculação de vídeos cômicos 

até canais informativos, com embasamento jornalístico. No Brasil, grande parte desses 

canais se dedicam ao humor, ao cômico, desde produções que contam com uma pessoa na 

frente de uma câmera até produções mais elaboradas, com atores, figurinos e cenários feitos 

especificamente para determinado vídeo.  

Ocupando a segunda posição nacional em número de inscritos, o coletivo de humor 

Porta dos Fundos ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações em seus vídeos 

(TOP10MAIS, 2016). O destaque também se dá no ranking mundial da plataforma. O 

formato - que inclui o tempo reduzido dos vídeos e hiperlinks para gerar maior tempo de 

navegação de quem assiste - conquistou grande audiência e possibilitou ao coletivo 

expandir sua produção para peças de teatro e cinema, por exemplo. 

Durante a exibição dos vídeos do Porta dos Fundos, o usuário visualiza diversos 

links de making of e erros das gravações, bem como atalhos para outros materiais do canal, 

o que possibilita maior interação e permite que um único acesso direcione o internauta a 

diversos outros vídeos. Dessa forma, aumenta-se o tempo de permanência do usuário na 

plataforma e ampliam-se as formas de compartilhamento e interação entre espectador e 

canal.  

A partir de tais recursos, utiliza-se a metodologia proposta por Recuero (2012), para 

análise do engajamento na rede dos usuários que se manifestaram nos vídeos, com a 

finalidade de compreender se há padrões podem ser extraídos das redes de conversação, 
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quais são ditos padrões, e, por fim, como esses padrões refletem o conteúdo que foi 

publicado pelo canal. A autora propõe uma combinação entre as perspectivas quantitativa e 

a qualitativa: na primeira, leva-se em conta os graus de conexão, de proximidade e de 

intermediação em uma conversação; na segunda, tem-se os aspectos semânticos/discursivos 

e estruturais. 

 

2 O CANAL PORTA DOS FUNDOS 

 

Criado em 2012, a proposta inicial do canal Porta dos Fundos era utilizar o espaço 

no YouTube para produzir com a independência que a televisão não oferecia, “insatisfeitos 

com a falta de liberdade criativa da TV brasileira, decidiram montar um canal de esquetes 

de humor” (PORTA DOS FUNDOS, 2015). No período em que surgiu, o público já tinha 

mais acesso à internet e já vinha mudando seus hábitos (YOUTUBE, 2012). Sabendo 

aproveitar o momento e as oportunidades para produzir algo que já estava completamente 

inserido no contexto da convergência de mídias, os idealizadores tiveram como resultado o 

aumento expressivo do interesse do público pelo canal com o passar do tempo, atingindo 

atualmente números exorbitantes, notadamente em comparação com outros produtores do 

mesmo segmento. 

A ideia dos cinco amigos - João Vicente de Castro, Ian SBF, Gregorio Duvivier, 

Fabio Porchat e Antonio Pedro Tabet – se transformou hoje no segundo maior canal de 

YouTube do Brasil, somando mais de 12 milhões de inscritos. Com publicações todas as 

segundas, quintas e sábados, às 11 horas, o canal já possui mais de 600 vídeos. 

Com abrangência que vai além do YouTube, o canal participa do cotidiano 

nacional, seja com os vídeos que acompanham, em diversas vezes, os assuntos de interesse 

geral, com pautas e cenários-base que correspondem às discussões contemporâneas no país, 

ou ainda com manifestações do público em torno do conteúdo que foi publicado pelo Porta. 

Um exemplo recente que se tem foi o boicote proposto por parte dos usuários após a 

divulgação do vídeo “Delação”. De cunho político, o vídeo mostra um agente da polícia 

federal demonstra interesse apenas na delação de um corrupto se ela for relacionada a 

algum integrante do Partido dos Trabalhadores (PT). Como forma de se expressarem contra 

o que foi tratado, usuários deram dislike no vídeo e se organizaram para mobilizar outros 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

para que se desinscrevessem do canal. Porém, mesmo tendo perdido alguns seguidores, a 

mobilização não causou muito impacto no total de inscritos do canal4.  

É possível encontrar o conteúdo do Porta dos Fundos em outros canais de 

veiculação, como a reprodução de suas esquetes que são feitas pelo canal fechado FOX, e o 

longa “Contrato Vitalício”. Para além do audiovisual, existem outros produtos disponíveis, 

como aplicativos, jogos, camisetas, canecas, DVD e livro. 

É possível, ainda, assistir ao coletivo atuando em uma peça teatral, na qual “cada 

espetáculo parte de uma entrevista com a plateia que dá origem a uma peça inteiramente 

improvisada, com início, meio e fim” (PORTA DOS FUNDOS, 2015).  A peça “Portátil”, 

que já foi exibida no Brasil e em Portugal, possibilita incluir o público no processo de 

criação e deixar o espetáculo mais interativo. 

Há, ademais, outras duas produções derivadas do coletivo, ainda que por meio de 

propostas diferentes: trata-se do “Porta Afora” e do “Grande Gonzalez”. A primeira, 

exibida pelo canal Multishow, traz entrevistas temáticas sobre viagens, que são 

disponibilizadas primeiro no YouTube, e somente dois dias depois na televisão – todavia, 

com alguns conteúdos exclusivos. Já a segunda, exibida pelo canal FOX (e disponibilizada 

posteriormente na internet), traz a proposta de uma série televisiva de ficção, narrando uma 

investigação policial sobre a morte de um mágico, durante uma festa infantil. 

  

3 YOUTUBE E ENGAJAMENTO 

 

Por focar sua atuação em uma plataforma, o YouTube destaca-se pelas ferramentas 

que oferece, além das particularidades do que é hoje o segundo site mais acessado no país5. 

Possibilitando o compartilhamento de conteúdo audiovisual – além de sua monetização, em 

alguns casos -, o site tem como premissa fazer com que “bilhões de pessoas possam 

descobrir, assistir e compartilhar os vídeos mais originais já criados. O YouTube oferece 

um fórum para as pessoas se conectarem, se informarem e inspirarem umas às outras por 

todo o mundo” (YOUTUBE, 2016).  

                                                             
4 Disponível em: <https://goo.gl/9aZQqo>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
5 Disponível em: <http://www.alexa.com/topsites/countries/BR>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
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Desde sua criação, no ano de 2005, até atualmente, os números de uploads crescem 

de forma exponencial; “seu tamanho gigantesco e sua popularidade entre as massas eram 

sem precedentes” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 18). Em termos de consumo pela 

plataforma, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial, perdendo apenas para os 

Estados Unidos (EXAME, 2014). 

Segundo dados disponibilizados pelo próprio site,  

 
o tempo de exibição do YouTube tem crescido pelo menos 50% a cada ano por 
três anos consecutivos. O número de pessoas que assistem ao YouTube por dia 
cresceu 40% ao ano, desde março de 2014. O número de usuários que começam a 
assistir o YouTube pela página inicial, como fariam quando ligam a TV, cresceu 
mais de 3x ao ano (YOUTUBE, 2016).  

 

Os vídeos do Youtube estão inseridos em uma categoria própria, chamada de 

“vídeos para internet”, sendo possível neles notar formas de organização que são 

intrínsecas ao meio, como as que elenca Meili (2011, p. 53): “duração, modo de produção, 

meio e modo de circulação”. Tais aspectos criam uma identidade própria das publicações. 

Dentre as possibilidades oferecidas pelo site, há a questão da participação dos 

usuários. Como o foco do trabalho, tem-se o engajamento. Esta escolha se faz necessária 

para que, num primeiro momento, se possa compreender de que forma se articulam os 

debates e conversas tidas a partir do consumo do vídeo, permitindo-se assim que, 

posteriormente, em um segundo momento, esta análise se una à outra, realizada em torno 

do conteúdo produzido pelo canal.  

Nesse sentido, vê-se, em Araújo, Silva e Mota (2013, p. 1124) que “o engajamento 

está relacionado à mobilização em si, trata-se de uma reação, geralmente ‘positiva’ do 

usuário em relação ao conteúdo visto na rede, que o move a interagir com ele”, podendo ser 

expresso pelo uso dos botões curtir/descurtir, compartilhar e comentários, por exemplo. 

Em Recuero (2013), o engajamento é definido como “uma decorrência do 

envolvimento das pessoas entre si e com a marca como persona. É a construção de laços 

mais fortes, de capital social naquele espaço e naquela rede”. Antes de partir para outras 

possíveis conceituações de engajamento, é preciso tratar de três elementos que norteiam as 

pesquisas da autora, quais sejam, a interação, os laços sociais e o capital social - este último 

citado anteriormente como consequência da participação dos usuários em uma rede. 
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A interação é a “matéria-prima das relações e dos laços sociais” (RECUERO, 2009, 

p. 30), ou seja, é o que se gera a partir das conversações, nas quais um ator social6 precisa 

compreender o que o outro disse. Uma interação social engloba, portanto, a comunicação 

entre os atores, as relações entre suas trocas de mensagens e o sentido das mesmas 

(RECUERO, 2009, p. 31). 

O segundo elemento é o laço social, que, para Recuero (2009, p. 38) “é a efetiva 

conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações. Ele é resultado, deste modo, 

da sedimentação das relações estabelecidas entre agentes”. Os citados laços podem se 

qualificar em fortes – mais próximos, interessados em manter a conexão – ou fracos – que 

apresentam relações mais difusas. 

Finalizando os três elementos, tem-se o capital social, que “refere-se a um valor 

constituído a partir das interações entre os atores sociais” (RECUERO, 2009, p.45). Dessa 

forma, são considerados os interesses individuais, além da troca que é feita naquela 

determinada comunidade.  

Retomando ao engajamento, para Jenkins, Green e Ford (2014, p. 153), o paradigma 

com o foco na audiência dá lugar ao paradigma baseado no engajamento. “Tais modelos 

[de paradigma] valorizam a propagação dos textos de mídia, uma vez que as audiências 

engajadas são mais propensas a recomendar, discutir, pesquisar, repassar e até gerar 

material novo em resposta”. Tais ações não possuem relação com algum tipo de 

bonificação, como explicam Pinheiro et al. (2015, p.81): o engajamento está relacionado 

com o envolvimento ou com o ato de deixar alguém com vontade de participar de alguma 

coisa ou causa.  

 

4 METODOLOGIA 

 

 Dado o grande volume de dados gerados a parir do conteúdo produzido pelo Porta 

dos Fundos, além da necessidade de se encontrar possíveis padrões que permitam 

identificar de que maneira o consumo do vídeo aparece nas conversações, utilizou-se a 

metodologia disseminada por Recuero (2012), pela qual dois caminhos serão percorridos: o 

                                                             
6 Ator social é um usuário ativo em determinada rede que se pretende analisar (RECUERO, 2012, p. 25). 
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primeiro, que descreve os dados, e o segundo, que foca nas conexões presentes nos grafos 

gerados. 

  Na descrição, utiliza-se métricas de nó, sendo elas classificadas em grau do nó, 

grau de intermediação e grau de proximidade. No grau do nó – que representa o número de 

conexões que cada nó possui –, há dois tipos de direcionamento: o indegree (grau de 

entrada) contabiliza as interações que são recebidas por um nó, ao passo que o outdegree 

(grau de saída) representa a quantidade de vezes que um ator fez uma interação - ou seja, as 

conexões que o nó faz (RECUERO, 2015, p. 66). Assim, quanto mais interações um nó 

tiver, mais central ele estará. 

 O grau de intermediação (betweenness), apesar de também medir a centralidade, 

“mede o quão ‘entre’ grupos no grafo um determinado nó está, ou o número de vezes em 

que o nó é ‘ponte’ entre vários grupos de nós” (RECUERO, 2015, p. 69), dessa forma ele 

permite detectar a relevância de um nó entre diferentes grupos. 

 Já o grau de proximidade (closeness), como é possível supor pelo próprio nome, 

mostra quanto um nó está próximo dos demais em uma rede. “Quanto menor sua medida de 

proximidade, mesmo que o nó esteja mais periférico no grafo, mais próximo dos demais (e, 

portanto, mais sujeito a influências) ele está” (RECUERO, 2015, p. 71). Assim, será 

possível analisar a influência e o alcance de informações por meio da adoção desta métrica. 

 Partindo para o segundo caminho, que analisa o contexto da rede, temos os 

seguintes aspectos: 

a) Conteúdo e sequenciamento das interações: compreender a ordem dos envios das 

mensagens e a qual relação elas são referentes. Para tanto, são verificados elementos 

como marcações, links, datas de publicação, além do próprio conteúdo das 

mensagens. 

b) Identificação e estrutura dos pares conversacionais: fazer a relação de qual 

mensagem é para qual pessoa, o que contribui para acompanhar uma conversação - 

que pode, por muitas vezes, acontecer em espaços diferentes. 

c) Negociação e organização dos turnos de fala: utilizar recursos, como o + no 

YouTube, por exemplo, que explicita a quem se refere uma mensagem e organiza 

um ambiente que geralmente possui conversações simultâneas. 
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d) Reciprocidade e persistência: analisar a conversação entre um par de atores em 

várias mensagens trocadas, para que se compreenda o valor daquela interação. 

e) Multiplexidade e migração: obter a qualidade dos laços sociais, a partir de várias 

interações que acontecem em diversas ferramentas (RECUERO, 2012, p. 203-10). 

  

5 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Para a presente análise, selecionou-se como amostra o vídeo “Na lata”, por ser o 

mais assistido do canal, somando 22.444.218 visualizações (YOUTUBE, 2013). A 

publicação foi postada no dia 17 de janeiro de 2013 e os dados utilizados nesse trabalho 

foram obtidos no dia 3 de agosto de 2016. A metodologia escolhida foi a mesma utilizada 

por Recuero (2012, p. 171), para tratar tanto dos aspectos quantitativos quanto dos 

qualitativos, a fim de se avaliar sua adequação para estudos posteriores no canal. 

 Nesse intuito, foram coletados, por meio do aplicativo Netvizz, todos os 

comentários presentes no vídeo, além de outras informações, tais como números de curtidas 

e respostas presentes em cada um deles. Após essa etapa, considerando a estrutura 

conversacional dos comentários e curtidas, foi feita uma análise da rede social formada 

entre os espectadores do vídeo que interagiram, se valendo de algum desses dois recursos. 

A análise da rede e sua representação gráfica, por meio de um sociograma, foi feita 

utilizando o programa Gephi. 

 No total, somou-se 9281 comentários, sendo que, dentre eles, apenas 144 possuíam 

respostas, enquanto somente 603 possuíam curtidas na mensagem. Dessa forma, foi feito 

um recorte para aprofundar a análise entre os atores que tiveram ao menos uma interação 

com pelo menos um outro ator, que por sua vez tenha também tido alguma outra interação. 

Tal escolha metodológica formou uma rede K-core de profundidade igual a três, 

removendo comentários isolados do vídeo e diálogos estabelecidos entre dois atores apenas, 

definindo um núcleo de discurso que demonstra as interações com maior relevância social 

para a análise. Tal foi necessário para dar viabilidade à análise de conteúdo dos 

comentários, visto que os números totais são altos quando se considera nós que aparecem 

isolados, com pouca ou nenhuma interação. 
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 Na figura 1, a seguir, tem-se o grafo do grau dos nós antes do recorte. A fim de ter 

uma noção geral de como as interações se articulam, é possível perceber já neste primeiro 

grafo que existem muitos nós isolados, com pouca ou nenhuma interação. 

 
Figura 1 – Grafo do grau dos nós anterior ao recorte 

Após o recorte, foi possível determinar, em um primeiro momento, os graus da 

conversação da rede analisada. Para o grau de conexão (que se refere à quantidade de 

conexões) tem-se a divisão entre o grau de entrada (conexões recebidas) e o grau de saída 

(conexões protagonizadas pelo ator). 
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Figura 2 – Grafo do grau de entrada 

 

Na figura 2 é possível visualizar o sociograma dos graus de entrada, com cada 

círculo representando um dos atores e com as suas cores variando, em uma escala de cor, 

entre o espectro azul e vermelho, relacionando maiores valores a um maior grau. É possível 

observar que o ator “Kellen Dias” recebe destaque na rede, sendo aquele que recebeu o 

maior número de interações. Os demais apresentam valores de graus de entrada 

relativamente homogêneos. Também se observa, pelo número reduzido de atores que 

aparece nesse recorte (comparando ao número total de atores), que grande parte das 

interações são esparsas, detonando um padrão de interações mais pontual do que relacional. 

A seguir, tem-se o grafo do grau de saída: 
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Figura 3 – Grafo do grau de saída 

 

 A partir da figura 3, percebe-se uma alteração na comparação com a figura 2, o que 

demonstra que as pessoas que receberam mais interações não foram as mesmas que mais 

interagiram. Ainda assim, alguns nomes se repetem, confirmando que o grupo de pessoas 

que teve seu nome citado no vídeo aparece mais do que os demais.  

Já quanto ao grau de intermediação - que mostra o quanto um nó aparece entre os 

demais -, pode se notar um destaque para um usuário que, novamente, teve o nome citado 

durante o vídeo. Também aqui há a repetição de nomes, o que evidencia ainda mais a 

centralização de interações em um grupo de pessoas. 
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Figura 4 – Grau de intermediação 

 

 Por fim, acerca do grau de proximidade – que como o próprio nome diz, é a 

proximidade de um nó em relação aos outros – nota-se que em geral, os nós estão 

distribuídos, sem destaques.  
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Figura 5 – Grau de proximidade 

 

Em um segundo momento dessa análise, tratou-se de cinco aspectos: conteúdo e 

sequenciamento das interações, identificação e estrutura dos pares conversacionais, 

negociação e organização dos turnos de fala, reciprocidade e persistência, e multiplexidade 

e migração.  

 No primeiro aspecto, conteúdo e sequenciamento das interações, verifica-se “quem 

fala com quem e como a conversação está organizada” (RECUERO, 2012, p. 204). Na 

amostra, os comentários, em sua maioria, são direcionados à primeira pessoa que 

comentou. O conteúdo torna ainda mais evidente que uma mensagem foi enviada de forma 

a ser direcionada a anterior, e as marcações também demonstram essa intenção. No caso do 

YouTube, nem as datas e nem os horários são disponibilizados, mas, de um modo geral, é 

possível perceber ao menos se há uma distância maior ou menor entre o tempo de uma 

mensagem e uma resposta - como no exemplo, em que todos os comentários marcam 11 

meses atrás:  
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Figura 6 – Conteúdo e sequenciamento 

 

 Na identificação e estrutura dos pares conversacionais, identifica-se a relação entre 

mensagens e quais respostas são para quais autores, o que “ajuda a perceber quem fala com 

quem e o espaço em que essa conversação se dá” (RECUERO, 2012, p. 205). Assim, é 

possível observar que não há uma ordem, enquanto Drago Tor responde ao 

ShadowNightmareTV, Caio Andrade responde ao Drago Tor e Irla V. responde ao 

ShadowNightmareTV. Ainda nessa estrutura, não é possível notar nenhuma intenção de 

continuar alguma das relações em outra plataforma. 

  

 
Figura 7 – Identificação e estruturação dos pares conversacionais 
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Já na negociação e organização dos turnos de fala, percebe-se as marcações 

utilizadas, inerentes às especificidades de cada rede, que contribuem para a organização da 

conversação, permitindo, ainda, que sejam observadas as relações sociais que se dão entre 

usuários. No vídeo em análise, por se encontrar no YouTube, temos que eventual marcação 

para que a outra pessoa seja notificada, quando mencionada, se dará por meio da utilização 

do símbolo +. Na conversa abaixo, essa ferramenta é utilizada; porém, ela se torna ainda 

mais indispensável quando há vários atores conversando entre si, ou em assuntos paralelos 

em um mesmo espaço.  

 
Figura 8 – Negociação e organização dos turnos de fala 

 

 A reciprocidade é encontrada quando um ator recebe mensagens de outros atores 

que vão de encontro ao seu pensamento, enquanto a persistência pode ser notada pelas 

datas e horários de cada publicação, que denota o valor que aquele laço criado pode ter, 

indo além de uma só mensagem. Pode-se verificar comentários recíprocos que possuem 

conteúdo parecido, como nas imagens adiante: 
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Figura 9 – Reciprocidade e persistência 

 

 Por último, a multiplexidade e migração estão relacionadas com a “quantidade de 

interações relacionadas entre si” (RECUERO, 2012, p. 210). Na amostra, encontrou-se 

poucos exemplos de migração, se comparado à quantidade total de comentários, que não 

levam o usuário a outra rede. Aqui existe a limitação de não se ter acesso às demais redes 

nas quais a interação pode ter sido continuada por meio de outras ferramentas a partir dessa 

primeira interação: 

 

 
Figura 10 – Multiplexidade e migração 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir da análise de todos os comentários da amostra, percebe-se que, em termos 

quantitativos, a participação se dá de forma mais individual. A maioria dos comentários não 

possui nenhum outro tipo de interação (resposta ou curtida), o que demonstra que a 

conversa acontece de forma mais efetiva entre o usuário e o que foi publicado pelo canal. 

Nota-se que o conteúdo do vídeo está presente em grande parte do que os atores 

publicaram, de maneiras diferentes – endossando, criticando ou questionando, por exemplo. 

Mas existem comentários que são de assuntos aleatórios e que também possuem interação, 

demonstrando que o espaço é utilizado de diversas formas, inclusive que estão além do 

assunto proposto. 

A organização gerada pela estrutura do site funciona na maioria das vezes; porém, 

quando não se utiliza das marcações, por exemplo, há confusão sobre para quem foi 

direcionada aquela mensagem, visto que não há limitações no número de participantes e 

que em alguns casos ocorre acontece de várias pessoas postarem em tempos muito 

próximos, ocasionando assim perda da ordem. 

Ao contrário do que poderia se pensar – levando-se em conta a característica do 

YouTube, com foco no conteúdo audiovisual –, apesar de sua presença mais rara, 

minoritária, é possível sim que se encontre conversas entre os usuários que retornam ao 

vídeo para dar continuidade aos assuntos – que, por sua vez, em sua maioria, se iniciam a 

partir do que foi assistido, mas que podem ser aleatórios. 

Dessa maneira, é possível afirmar que a metodologia utilizada é adequada para 
compreender de forma ampla como se dá a conversação entre os usuários que interagem no 
canal Porta dos Fundos, e com isso se chegar a uma noção inicial de como as interações são 
compostas. Tal será de importante auxílio, num contexto que envolve muitos dados. Nada 
obstante, para uma investigação do engajamento relacionado a qualidade dos demais 
vídeos, será necessário um aprofundamento que permita compreender o conteúdo dos 
comentários com maior detalhamento. 
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