
Vídeo: Os youtubers que fazem sucesso na internet 
 
Assista ao vídeo atentamente e para cada situação apresentada, identifique o que está             
sendo tratado e quais recursos não verbais estão associados à fala dos entrevistados e/ou              
do repórter. Dois exemplos foram dados para ajudá-lo nesta atividade.  
 
Situação 1: Mikhael Lynnyker 
 

Recursos verbais Recursos não verbais 

Apresentação do nome do entrevistado  Pausa entre a fala do repórter, 
relacionando o entrevistado e o público que 
o conhece, e a revelação do nome do 
entrevistado. Nova pausa entre a fala do 
repórter e a revelação do apelido do 
entrevistado.  

Informação do número de seguidores Destaque sonoro e visual (caixa amarela)  

Explicação do jogo Minecraft Imagens do jogo. Som do jogo ao fundo.  

Informação sobre o patrimônio do youtuber Imagem de um carro de luxo. Rock ao 
fundo. 

Informação sobre os tipos de conteúdos 
produzidos 

Imagens das brincadeiras. Destaque 
sonoro e visual (caixa amarela) indicando o 
número de visualizações. Rock ao fundo. 

 
Situação 2: Whindersson Nunes  
 

Recursos verbais Recursos não verbais 

Informação da quantidade de ingressos 
vendidos e o número de apresentações por 
dia. 

Imagem de um teatro lotado. 

Informação sobre o primeiro sucesso Imagem do vídeo produzido 

Como a “receita” foi aperfeiçoada Imagens da paródia a partir da canção 
Hello, da cantora Adele 

Apresentação do youtuber como humorista Imagens do entrevistado dançando e 
contando piadas. Música tech ao fundo. 

 
Situação 3: PewDiePie 
 

Recursos verbais Recursos não verbais 

Informações sobre o youtuber: nome, Imagens do youtuber. Música Money (tema 



idade, tempo de atuação, remuneração, 
número de visualizações dos vídeos. 

de abertura do programa O Aprendiz) ao 
fundo.  

 
Situação 4: Fábio Porchat 
 
 

Recursos verbais Recursos não verbais 

Apresentação do entrevistado: nome, 
número de inscritos no canal e número de 
visualizações. 

Imagens do artista. Imagens do canal Porta 
dos Fundos.  

Informações do início do canal e dicas de 
sucesso 

Cenário do programa apresentado por 
Fábio Porchat. Fundo lilás e dourado. Brilho 
intenso. 

 
 


