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RESUMO 

Essa pesquisa objetiva compreender as características das produções audiovisuais criadas e 

disponibilizadas em plataformas digitais, particularmente as narrativas denominadas por WEB 

TV. Para tanto, realizamos um mapeamento dos canais classificados com essa terminologia na 

plataforma de vídeo YouTube, em uma espécie de cartografia, seguida de análise descritiva, 

na intenção de verificar as principais permanências e/ou rupturas da linguagem realizada 

nesses programas. Além disso, o trabalho se propôs a levantar questões e discorrer sobre a 

presença e o papel de serviços de vídeo sob demanda, que se assemelham ao YouTube, como 

a produtora e distribuidora Netflix, na produção audiovisual online, apresentando uma 

pesquisa empírica, também por meio de análise descritiva, a partir do recorte NerdOffice, 

programa totalmente produzido para a Internet e encontrado na cartografia supracitada como 

um dos mais visualizados da web. 
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8 
 

ABSTRACT 

This paper aims to understand the intrinsic characteristics of narratives of audiovisual 

productions created for and broadcasted through digital media, particularly those made for 

WebTVs. In order to achieve that, there is an observation on WebTV channels that we found 

on YouTube, that we present in this work as cartography of channels, following a descriptive 

analysis that intents to verify what keeps changes and what does not change in these shows’ 

language. Besides, also is presented some discussion about services such as Netflix and other 

important services of video on demand online that work with a monthly fee, presented in an 

empirical research and the paper also introduces an descritive analysis on a WebTV program 

called “NerdOffice”, that is produced by a website named “Jovem Nerd” and weekly 

available on YouTube. 

 

Keywords: Internet; Narrative; Audiovisual; YouTube; Interaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – Social TV .......................................................................................................... 23 

FIGURA 2 – Tela de Pesquisa YouTube ............................................................................... 43 

FIGURA 3 - O Hipertexto ...................................................................................................... 56 

FIGURA 4 – Tela do YouTube .............................................................................................. 59 

FIGURA 5 – Vídeos relacionados no YouTube .................................................................... 59 

FIGURA 6 – Caixa de comentários do YouTube .................................................................. 60 

FIGURA 7 – Hiperlinks no YouTube .................................................................................... 61 

FIGURA 8 – Episódio NerdOffice ......................................................................................... 97 

FIGURA 9 – Episódio NerdOffice ......................................................................................... 99 

FIGURA 10 – Episódio NerdOffice ..................................................................................... 101 

FIGURA 11 – Episódio NerdOffice ..................................................................................... 102 

FIGURA 12 – Episódio NerdOffice ..................................................................................... 103 

FIGURA 13 – Episódio NerdOffice ..................................................................................... 104 

FIGURA 14 – Episódio NerdOffice ..................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – Formato padrão NerdOffice ........................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

1- INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 13 

2 - CONTEXTOS DE UMA TV HIPERMIDIÁTICA ...................................................... 22 

2.1 - Convergência de mídias - TV/Internet ................................................................ 25 

2.1.1 - Da televisão de massas à "mensagem é o meio" .................................. 25 

2.1.2 - Uma sociedade em rede e um novo meio de comunicação .................. 28 

2.1.3 - Novos contextos tecnológicos .............................................................. 32 

2.2 - A experiência de narrativa TV x Internet ........................................................... 35 

2.2.1 - A Convergência de mídias ................................................................... 37 

2.2.2 - A WEB TV .......................................................................................... 39 

2.3 - Uma cartografia do audiovisual na Web ............................................................ 42 

2.3.1 - O método para a cartografia ................................................................ 43 

2.3.2 - O audiovisual da Web ......................................................................... 44 

2.3.3 – Jornalismo ........................................................................................... 45 

2.3.4 – Comédia .............................................................................................. 46 

2.3.5 – Culinária ............................................................................................. 47 

2.3.6 – Esportes .............................................................................................. 48 

2.3.7 – Variedades .......................................................................................... 48 

2.4 - Observações sobre uma cartografia da Web ...................................................... 49 

 

3- A NARRATIVA NO MEIO DIGITAL ........................................................................... 52 

3.1 - A Narrativa online................................................................................................ 52 

3.2 - A linguagem digital e o hipertexto ...................................................................... 55 

3.2.1 - YouTube e uma narrativa hipermidiática ............................................. 59 

3.3 - Um universo interativo ....................................................................................... 65 

3.3.1-  A Web atual ......................................................................................... 66 

3.3.2 - O audiovisual na internet e a televisão ................................................ 68 

3.4 - Netflix: a maior televisão do mundo é online .................................................... 72 

3.4.1 - A internet que é TV ............................................................................. 74 

3.4.2 - A narrativa em Binge Watching .......................................................... 79 



12 
 

4- UM PROGRAMA DE TV NA INTERNET: O NERDOFFICE .................................. 83 

4.1 - O produtor Jovem Nerd ...................................................................................... 84 

4.1.1 – NerdOffice: breve histórico ................................................................. 86 

4.2 – Metodologia ....................................................................................................... 88 

4.3 – O Jovem, o nerd e a cultura pop ......................................................................... 90 

4.3.1 - O nerd ................................................................................................... 90 

4.3.2 - A cultura pop ........................................................................................ 92 

4.3.3 – O Jovem ............................................................................................... 94 

4.4 NerdOffice: conhecendo um formato de produção online .................................... 97 

4.4.1 – S01E07 - Vídeos caseiros, Olivia Wilde e JN em Hollywood! ............ 

98 

4.4.2 – S02E13 - Easter Egg, Nova Gente, Caneta e Alien Russo .................... 

99 

4.4.3 – S03E44 - Dinheiro, Caneta BATMAN e Webseries ........................... 

100 

4.4.4 – S04E15 - Draw my life e Conspirações ............................................... 

101 

4.4.5 – S05E18 - Celulares nos filmes ............................................................ 

102 

4.4.6 – S06E05 - Inteligência Artificial .......................................................... 

103 

4.4.7 – S07E02 - Trailer de Independence Day: Resurgence ........................ 103 

4.5 - Considerações sobre o formato NerdOffice ........................................................ 

104 

4.5.1 - NerdOffice: rupturas ............................................................................ 

105 

4.5.2 - NerdOffice: contextos que se repetem ................................................. 

106 

4.5.3 – NerdOffice: uma breve observação sobre narrativa ............................ 

107 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 113 

6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS ....................................................... 120 



13 
 

7- ANEXOS .......................................................................................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

A Internet alterou e continua modificando nosso modo de vida em diversos campos, 

mas, possivelmente, a área onde as novas tecnologias e o meio digital mais proporcionaram 

transformações foi no modo de comunicar e de transmitir informações. Um antigo cenário 

onde uma comunicação entre duas pessoas ocorria exclusivamente através de cartas escritas à 

mão foi modificado pela invenção e popularização do telefone; a televisão que exibe imagens 

em preto e branco deu lugar às TVs a cores há algumas décadas e, o celular, que nos anos de 

1990 era pesado e servia apenas para fazer ligações, foi substituído por aparelhos que são, em 

sua essência, computadores de mão com alto poder de processamento – tanto gráfico, quanto 

de dados.  

No entanto, estas transformações têm impacto em diversos outros aspectos que 

permeiam estes meios e, no caso que problematizamos nesta pesquisa, também na narrativa de 

produtos audiovisuais que passam a ser produzidos na internet. Pensar na comunicação nos 

dias de hoje sem a mediação dos aparelhos de celular, ainda mais no Brasil, onde o número de 

linhas móveis é maior do que o número de habitantes
1
 seria ignorar uma grande parcela da 

população que utiliza este meio para se comunicar. Quando consideramos celulares 

smartphones, devemos levar em conta que esta comunicação ocorre através da internet, ou 

seja, os aparelhos de celular são uma ferramenta de conexão móvel que abarca não apenas 

ligações, mas também aplicativos de mensagens instantâneas, de redes sociais – como 

Facebook e Twitter – e até mesmo o YouTube. 

                                                           
1
 Ver mais em: http://www.infonet.com.br/fernandofreitas/ler.asp?id=174291. Acesso em: 15/01/2015 

http://www.infonet.com.br/fernandofreitas/ler.asp?id=174291
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A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015
2
 traz dados que nos permitem compreender 

melhor o cenário da utilização da internet no país. Segundo esse estudo, a internet foi 

apontada por 42% dos brasileiros como o principal meio utilizado – ficando atrás da televisão 

(93%) e, por pouco, do rádio (46%). O percentual de utilizadores da internet no país está em 

49%, porém entre estes 76% indicam utilizar a internet todos os dias e, entre os jovens de até 

25 anos, o número de utilizadores diários da grande rede é de 65%. Vale destacar também que 

83% dos que utilizam a internet possuem conta no Facebook, 58% utilizam o WhatsApp, 17% 

o YouTube e 12% o Instagram. 

Os suportes pelos quais acessam à internet são os computadores, com 71% das 

indicações e, como citado anteriormente, os celulares – que possuem forte relevância no 

acesso à internet – aparecem com 66% das indicações. Estes números revelam a importância e 

a penetração que o meio internet possui no país e, considerando que o percentual de uso tem 

crescido ano após ano – segundo informações da própria pesquisa – é de se esperar que este 

movimento continue e a internet se consolide cada vez mais. 

Nessa perspectiva, estudos que tenham como tema e referência os meios digitais e a 

internet crescem em relevância, uma vez que estamos tratando de um meio que, comparado 

com as mídias tradicionais, ainda é novo. Ao ser o meio preferido de comunicação de grande 

parte dos que têm acesso a ele – como mostrado nos dados da pesquisa – podemos inferir que 

os seus utilizadores irão buscar mais e mais conteúdos dentro da rede, ampliando a 

importância do uso em seu cotidiano, seja para buscar notícias, enviar e-mails, fazer 

chamadas, videoconferências ou procurando por entretenimento, como assistir a filmes no 

computador ou vídeos no YouTube. 

A Pesquisa Brasileira de Mídia indica que 67% dos entrevistados que utilizam a 

internet procuram por formas de entretenimento e, além de redes sociais, sites de vídeos sob 

demanda são espaços utilizados para este fim. Serviços como Netflix e o próprio YouTube 

crescem em uso no país ano após ano, com conteúdos próprios e de terceiros à distância de 

alguns cliques, enquanto o YouTube cresce em número de visualizações, canais e youtubers
3
 - 

os quais chegam a ter uma legião de fãs que os cercam nas ruas e em eventos com temática 

digital para onde são convidados. 

                                                           
2

 Ver mais em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf Acesso em: 12/01/2015 
3
 O YouTube é um website que agrega conteúdos audiovisuais que podem ser enviados por qualquer usuário e, 

cada um destes, possui um canal onde ficam armazenados estes vídeos. Youtubers são os donos e apresentadores 

dos programas veiculados nestes canais no YouTube. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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A presença cotidiana da internet na vida dos usuários nos leva ao tema desta pesquisa, 

que trata das características – permanências e/ou rupturas - que o meio digital desenvolve na 

produção de narrativas audiovisuais próprias para internet. Com o crescimento da rede, as 

produções voltadas para plataformas que estão na internet, como o YouTube, têm crescido e a 

forte penetração da Netflix no Brasil, empresa que lucrou em 2015 um total de 1,1 bilhão de 

reais e possui milhões de assinantes
4
, tornam relevante a análise de um novo cenário ainda 

pouco explorado. 

Cabe salientar que, aqui entende-se cotidiano segundo o conceito apresentado por 

Heller em sus obra “O Cotidiano e a História” (2011), que o define como o “mundo da vida”, 

que se produz e reproduz dialeticamente, em um incessante movimento. O cotidiano é aquilo 

que é vivido pelos indivíduos sociais, ou seja, está relacionado à vida social, se diferindo da 

rotina, que segundo Heller (2011), seriam os atos que são repetidos mimeticamente sem que 

se tenha noção do seu significado. Portanto, a vida cotidiana é a vida de todo homem.  

 Nesse sentido, a questão principal que se deseja com essa pesquisa é verificar como se 

desenvolvem as narrativas em programas audiovisuais criados e pensados para a internet. 

Entre as características abordadas neste trabalho estão a interatividade, a linguagem 

hipertextual e hipermidiática da rede, a horizontalização da produção, as novas formas de 

distribuição e a convergência de mídias.  

No que diz respeito à interação – propiciada pelo desenvolvimento da Web 2.0 –, além 

de abordar o papel dos espectadores como fonte de informações e de opiniões acerca dos 

conteúdos que os produtores divulgam, também se aborda a interação que ocorre de forma 

direta entre produtores/apresentadores e espectadores e como este diálogo, que se tornou algo 

característico do meio, influi nas produções audiovisuais. Neste contexto, observamos o 

surgimento de comunidades virtuais que, segundo Levy (1999, p.127) “são construídas sobre 

afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo de 

cooperação e troca”. Estas comunidades virtuais são responsáveis pelo consumo dos 

conteúdos que estes produtores disponibilizam e, uma vez que existe uma forte interação entre 

todos, os pertencentes a estas comunidades tornam-se então espectadores e produtores 

indiretos dos conteúdos produzidos na internet.  

Estas trocas produzidas pelas comunidades virtuais surgem através do que Levy (2007, 

p. 212) denomina como “inteligência coletiva”, que seria “uma inteligência distribuída por 

toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos 

                                                           
4

 Ver mais em: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/01/11/netflix-fatura-r-11-bi-no-brasil-e-

ultrapassa-o-sbt.htm?cmpid=fb-uolnot. Acesso em: 12/01/2015 

http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/01/11/netflix-fatura-r-11-bi-no-brasil-e-ultrapassa-o-sbt.htm?cmpid=fb-uolnot
http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/01/11/netflix-fatura-r-11-bi-no-brasil-e-ultrapassa-o-sbt.htm?cmpid=fb-uolnot
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sabem alguma coisa”, com isso, os espectadores – através de seus comentários – constituem 

uma teia de informações e opiniões que chegam aos produtores dos programas que tratamos 

neste trabalho e, dessa forma, se tornam “coprodutores” das produções que assistem. 

Estes aspectos se desenvolvem a partir da linguagem típica da internet que, como é 

tratada nesta pesquisa, se constrói de forma hipertextual, permitindo ao espectador/leitor uma 

migração entre conteúdos de forma não estrutural, ou seja, ele pode descobrir novas 

informações e programas da forma que preferir, sem que necessite de um guia – como é feito 

com a programação na televisão tradicional – que cronologicamente dispõe conteúdos um 

após o outro, na sequência em que julga ser correta para o espectador. Na internet e, portanto, 

também na plataforma YouTube, que tratamos ao longo de todo trabalho, os conteúdos são 

apresentados de forma hipertextual e o caminho de consumo que o espectador seguirá 

depende inteiramente da sua vontade. 

Quanto à horientalização, trata-se de como a ampliação do acesso a ferramentas de 

produção e distribuição – através de sites como o YouTube – proporciona uma difusão de 

forma horizontal  na criação de programas audiovisuais, que agora são produzidos e chegam 

aos espectadores de forma mais fácil do que ocorria com a televisão, estando disponíveis a 

qualquer horário e à distância de um clique, ou seja, o espectador agora pode acessar o 

conteúdo que quiser no momento que preferir e, além disso, assistir somente ao que desejar. 

Enquanto a distribuição trata das formas de divulgação de conteúdos centralizadas em sites, 

como o YouTube, plataforma escolhida como parte do objeto desta pesquisa – sendo melhor 

explicado e detalhado nos próximos capítulos- e onde está hospedado o NerdOffice, produto 

audiovisual analisado neste trabalho. 

Trata-se também da convergência de mídias, tendo como base o conceito proposto por 

Jenkins (2012), que aborda as mudanças de fluxos e o tráfego de conteúdos que convergem 

em mais de um meio. Esta convergência é parte importante para entendermos como tem se 

desenvolvido os conteúdos que migram de um meio a outro e como sua construção narrativa 

está sendo influenciada por isso. É o caso de programas televisivos que são adaptados para 

disponibilização sob demanda e produtos que são criados originalmente para uma distribuição 

neste formato. 

Isto nos leva a abordar a Netflix, uma empresa que fornece produtos audiovisuais de 

terceiros como filmes, séries e documentários ao mesmo tempo que realiza produções 

próprias que são disponibilizadas exclusivamente na plataforma. Todos os conteúdos citados 

estão no site da Netflix inteiramente sob demanda, inclusive, as séries de televisão produzidas 
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pela empresa, que ficam disponíveis integralmente na data de lançamento. Além de tratarmos 

do funcionamento e do formato que a Netflix produz e dispõe aos seus usuários, trazemos 

uma discussão acerca da possibilidade de classificação destas produções como conteúdos 

televisivos. 

A Netflix entra no escopo deste trabalho pois seu formato é muito parecido com o do 

YouTube – ambos disponibilizam conteúdos de terceiros sob demanda para seu público, ao 

mesmo tempo que existem produções que estão disponíveis apenas nestas plataformas – e, 

além disso, acreditamos não ser possível ignorar como a Netflix se tornou um fenômeno do 

audiovisual, estando presente em quase todos os países do mundo e que, segundo pesquisas, 

está afetando o formato televisivo no mundo
5
 – assuntos que serão tratados neste trabalho. 

Além disso, o YouTube e a Netflix se aproximam ainda mais, uma vez que o canal 

começou, há muito pouco tempo, a investir em conteúdo original, produzido e disponibilizado 

exclusivamente na plataforma para quem é assinante do site
6

, demonstrando que está 

investindo também em um formato premium, através de assinaturas – da mesma forma que a 

Netflix funciona. No entanto, não nos aprofundamos neste aspecto do YouTube, pois não é o 

foco principal desta pesquisa e porque o formato só foi disponibilizado após o final do 

trabalho (e somente nos Estados Unidos, sem data de lançamento no Brasil). 

Quanto ao nosso recorte para a análise empírica, o “NerdOffice”, conforme citado, 

trata-se de um programa disponibilizado semanalmente no YouTube, no canal do “Jovem 

Nerd”, um site
7
 de cultura pop que possui diversos produtos midiáticos – como outros 

programas dentro do mesmo canal no YouTube, um podcast e produtos como camisetas, 

livros etc. – e que está no ar há cerca de sete anos. Sua escolha se deu devido ao tempo de 

existência e ao número de visualizações que cada episódio alcança – todos verificados tinham 

ao menos 400 mil visualizações. Por isso, ao demonstrar ser relevante e com certa 

longevidade, em se tratando de programas na internet, tal escolha se mostrou satisfatória. 

A linguagem hipertextual e hipermidiática, como explicamos anteriormente, é uma das 

características da internet e, portanto, está presente na plataforma YouTube e na forma que o 

NerdOffice desenvolve sua narrativa. Inclusive, devido a isso, os produtores do programa 

utilizam ferramentas do site para tentar criar um fluxo de conteúdos initerruptos para seus 

espectadores, inserindo ao final de cada episódio links que levam a outros produtos do mesmo 

                                                           
5

 Ver mais em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1739187-servicos-como-netflix-comecam-a-

afetar-tv-no-mundo-diz-estudo.shtml?cmpid=compfb. Acesso em: 13/02/2016 
6

 Ver mais em: http://idgnow.com.br/internet/2016/02/10/servico-pago-youtube-red-comeca-a-receber-

primeiros-conteudos-originais/. Acesso em: 11/02/2016 
7
 Ver mais em: www.jovemnerd.com.br. Acesso em: 10/02/2016 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1739187-servicos-como-netflix-comecam-a-afetar-tv-no-mundo-diz-estudo.shtml?cmpid=compfb
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1739187-servicos-como-netflix-comecam-a-afetar-tv-no-mundo-diz-estudo.shtml?cmpid=compfb
http://idgnow.com.br/internet/2016/02/10/servico-pago-youtube-red-comeca-a-receber-primeiros-conteudos-originais/
http://idgnow.com.br/internet/2016/02/10/servico-pago-youtube-red-comeca-a-receber-primeiros-conteudos-originais/
http://www.jovemnerd.com.br/
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canal. Esta tentativa ajuda a criar uma narrativa definida pelos produtores, de forma a 

diminuir a “hipermediação” que está presente em todos os elementos do site. 

Como o objetivo principal deste trabalho é entender o formato em que as narrativas 

audiovisuais, em particular as denominadas WebTVs, se desenvolvem, tendo em vista as 

influências que as especificidades das características dos meios digitais possuem, é importante 

fazer, mesmo que brevemente, uma comparação do formato que as WebTVs assumem e a 

televisão tradicional, portanto, durante todo o trabalho surgem considerações e apontamentos 

acerca do formato televisivo tradicional e como certos aspectos se modificam no conteúdo 

online, a fim de criar um cenário mais amplo e compreensível. 

O trabalho foi dividido em três capítulos que abordam assuntos que compõem um 

cenário maior para o que buscamos compreender acerca do tema principal. Começando por 

características da televisão e das WebTVs, passando então para questionamentos e 

dissertações sobre a narrativa em meios digitais e o papel de serviços de vídeo sob demanda 

como produtores televisivos e, por fim, uma análise do objeto selecionado como recorte. 

No primeiro capítulo, abordamos as características da televisão e as transformações 

pelas quais vêm passando com o surgimento de novas tecnologias. Para isso, dialogamos com 

autores como Castells (2002), André Lemos (2010) e Cannito (2010), de forma a 

compreender melhor a televisão como meio e como as modificações dos últimos tempos estão 

influenciando na forma de se produzir conteúdo audiovisual. Ainda neste capítulo, em um 

segundo momento abordamos a WebTV, utilizando autores como Ribeiro (2009) e Capanema 

(2008), buscando definir o que é, e compreender do que se trata a WebTV no cenário atual, 

para que, posteriormente, identifiquemos os canais que são trazidos à cartografia proposta.  

Por fim, é apresentada uma cartografia realizada no YouTube, que através de 

metodologia de busca pré-definida serviu para encontrar canais relevantes e catalogá-los, 

inserindo um fichamento com características como tempo de duração e linguagem. Nosso 

objetivo com esta pesquisa cartográfica é demonstrar um retrato do cenário atual de 

produtores e canais que disponibilizam conteúdos audiovisuais na plataforma YouTube, 

particularmente pela terminologia WebTV, apresentando características que se mostram 

comum a eles a partir da divisão que propusemos e que é explicada detalhadamente no 

capítulo. Nos anexos está disponível uma tabela com informações de cada um dos canais 

citados, como nome, duração média dos episódios e o link direto para cada um deles. 

Esta cartografia nos levou a questionamentos que são desenvolvidos ao longo do 

segundo capítulo, que trata da narrativa audiovisual e, principalmente, sobre como 
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encontramos rupturas quando observamos a narrativa comumente encontrada em programas 

televisivos realizados para a televisão tradicional e projetos desenvolvidos para plataformas 

online. 

Na segunda parte do trabalho, o objetivo principal foi tratar as narrativas e novas 

formas de produção que encontramos na internet. Iniciamos o texto abordando o que é narrar 

e o que são os narradores e personagens, seguindo conceitos de Murray (2003), Leite (1997) e 

Gancho (2012), procurando definir o papel de cada um, para, em um segundo momento, tratar 

da linguagem que encontramos na internet – que se desenvolve de forma hipertextual e 

hipermidiática.  

Realizamos uma apresentação sobre o funcionamento – e como esta linguagem 

hipermidiática está presente -, características e ferramentas que existem no YouTube, 

indicando exemplos de utilizações e demonstrando telas do site, a fim de ilustrar e deixar 

claro como é a interface e o funcionamento desta plataforma. A partir disso, entramos em um 

assunto que está intimamente ligado às características da internet, que se trata da 

interatividade – que, como será mostrado, existe nas múltiplas camadas e nos mais diferentes 

tipos de sites existentes na grande rede. Esta interatividade ajuda a compor o que conhecemos 

como Web 2.0, onde espaços de contato entre produtores e espectadores se fazem presentes e 

possibilitam o envio de opiniões por parte destes, gerando o fenômeno que falamos 

anteriormente – da criação dos “coprodutores”. 

Na última parte deste capítulo tratamos da Netflix – cuja similaridade com o YouTube 

foi explicada há pouco - e sua relevância como produtora de conteúdo televisivo, levantando 

questões acerca do seu papel como criadora de conteúdos e as novas possibilidades de 

linguagem e narrativas que podem surgir com o formato adotado pelo site que disponibiliza 

todos os seus conteúdos sob demanda – o que gera um novo hábito em seus espectadores, que 

assistem aos programas, séries e filmes em formato de Binge Watching – termo que será 

detalhado ao longo do trabalho -, fenômeno que vem crescendo e se tornando cada vez mais 

comum ao redor do mundo. 

Este caminho foi traçado para que, na terceira parte do trabalho, pudéssemos realizar a 

análise sobre o objeto escolhido, o NerdOffice. Esta análise tem como objetivo entender qual 

o formato adotado por um programa criado e pensado exclusivamente para a internet e que, 

após anos, se consolidou como uma obra de sucesso, que atinge alto números de views e 

possui uma periodicidade sólida e cujos episódios estão disponíveis integralmente no 

YouTube e sob demanda para qualquer pessoa no mundo. 
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Assim, na terceira parte, realizamos uma análise descritiva do objeto “NerdOffice”, 

iniciando com um panorama histórico sobre o site que produz o programa e outros produtos 

que fazem parte do mesmo “universo” temático. Posteriormente, partimos para uma 

abordagem acerca de aspectos que estão inseridos dentro do programa, assim, analisamos os 

produtores/personagens, a partir de conceitos que ajudam a compor a personalidade dos 

mesmos: como o que é entendido por nerd, no contexto em que trabalhamos, e o que é 

definido como cultura pop – que aqui se difere do que comumente encontramos relacionado a 

“cultura popular”, como o Folclore -, a fim de explicar de forma mais detalhada o que 

significam estes termos quando aplicados no contexto do NerdOffice e seus produtores, na 

medida em que estão intimamente ligados não somente ao conteúdo, mas também ao formato 

escolhido por estes para desenvolver o seu programa. Quanto aos apresentadores, criamos 

uma discussão sobre a sua construção como personagens e os seus papéis como condutores de 

uma narrativa ficcional existente na produção do NerdOffice.  

Apresentamos a metodologia selecionada e desenvolvida, que funciona a partir da 

seleção aleatória de sete episódios – um para cada temporada disponível do programa até o 

momento - com formato analisado descritiva e individualmente, através de uma divisão em 

blocos, que são definidos pela vinheta do programa. Cada um destes blocos recebe uma 

nomenclatura de acordo com o seu conteúdo, podendo ser: bastidores, diálogo, propaganda, 

publieditorial, conteúdo, pergunta da semana, créditos e interação. Como tratamos de uma 

análise de formato e não de conteúdo, esta classificação serve para delimitar o que cada bloco 

apresenta e como o formato do programa se constrói.  

Após a análise individual, realizamos uma análise do cenário completo, buscando 

encontrar as rupturas e continuidades que surgiram ao longo dos sete anos de existência do 

programa. Então, finalizamos o capítulo com a demonstração – através de uma tabela 

ilustrativa – de como o formato do programa se desenvolveu, incluindo a duração média de 

cada bloco, o número de blocos e também – utilizando o sistema de nomenclaturas – o que é 

comumente encontrado em cada momento do programa. 

Por fim, concluímos o trabalho com as nossas considerações finais sobre o tema, 

tratando o assunto a partir da ótica do que foi descoberto e apresentado no decorrer da 

pesquisa. Além disso, apresentamos alguns temas que surgiram no decorrer do trabalho e que 

acreditamos terem relevância para pesquisas posteriores, uma vez que, por diversos motivos, 

tais assuntos não puderam ser tratados nesta pesquisa.  
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Como foi exposto, esta pesquisa se desenvolveu de forma exploratória, devido à baixa 

quantidade de bibliografia especializada sobre o tema e por se tratar de um assunto 

extremamente recente, que ainda está em pleno desenvolvimento. Dessa forma, atuamos 

como observadores simples dos objetos que selecionamos para esta pesquisa e 

correlacionamos o que foi encontrado com autores que publicaram obras com temáticas que 

dialogam com o que buscávamos desenvolver neste trabalho. 

Assim, tentamos diagnosticar, a partir dos resultados encontrados, os caminhos que a 

narrativa audiovisual tem percorrido e apresentado nas produções realizadas exclusivamente 

na web. 

 

 

 

2- CONTEXTOS DE UMA TV HIPERMIDIÁTICA 

 

 Este capítulo tem como finalidade fazer um breve traçado acerca de como a 

convergência midiática entre televisão e internet se desenvolveu nos últimos anos, no qual a 

televisão - principal veículo de massa no país8 – passou a dividir espaço com a internet e sua 

capacidade de abarcar múltiplos formatos técnicos de reprodução de conteúdos. No cenário de 

convergência midiática, o caminho tomado pelos conteúdos é o de transitar entre ambos 

meios e, após o avanço da internet, contextualizar o surgimento e crescimento da 

webtelevisão no Brasil – advinda de uma sociedade cuja lógica é a rede. 

 Pretende-se dissertar sobre os contextos da convergência midiática, levando em conta 

o cenário da sociedade em rede e da cultura da mídia. Para isso, tratamos o desenvolvimento 

da televisão nas últimas décadas como um meio de massa e apresentamos uma cartografia 

realizada por meio de buscas no site YouTube a partir de palavras-chaves pré-definidas, 

apresentando o que foi encontrado de relevante no âmbito do que pode ser considerado – uma 

vez produzida e pensada exclusivamente para internet – a televisão, ou WebTV, como é 

denominada. 

 

2.1 Convergência de mídias – TV/Internet 

 

                                                           
8

 Informação disponível na Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, disponível em: 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-

atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf Acesso em: 22/12/2015 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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Para entendermos a atual situação dos meios tratados neste trabalho, é relevante 

analisar como se dá a presença destes na sociedade brasileira atualmente. Segundo dados da 

Pesquisa de Mídia 2015, 73% dos brasileiros assistem televisão todos os dias da semana, com 

uma intensidade média de 4h31 nos dias de semana e 4h14 aos finais de semana. Cabe 

salientar que a intensidade do consumo de TV está associada ao porte do município, onde, 

quanto maior a cidade, mais intenso tende a ser o uso da TV. 

 Ainda de acordo com a pesquisa, a maior parte do conteúdo consumido pelos 

entrevistados, durante a semana, são programas jornalísticos ou de notícias – com 80% das 

citações -, seguidos por telenovelas – com 48% das citações. Aos finais de semana, os 

programas de auditório atingem 79% das citações – seguidos por programas de cunhos 

jornalísticos/diversidades, com 35% das citações e esportivos com 27% das citações. 

Quanto à penetração da televisão nos lares brasileiros, a pesquisa mostrou que 31% 

possuem serviço pago de TV, com a TV aberta estando presente em 93% dos domicílios – 

com 24% dos entrevistados possuindo ambas formas de acesso em sua residência.  

É importante citar estes números, pois são dados que demonstram o poder de 

penetração e a maciça presença da televisão como um meio de comunicação consolidado no 

Brasil em contraponto com a internet, que, apesar de não atingir um público tão vasto, vem 

crescendo ao longo dos anos. Enquanto a televisão está presente em 93% dos domicílios no 

Brasil, a internet está em 47%, e enquanto 65% dos entrevistados assistem televisão todos os 

dias, o número dos que acessam a internet diariamente é de 26%, com intensidade média de 

3h39, nos dias de semana, e 3h43 aos finais de semana. O hábito de acessar a internet ainda é 

mais comum em pessoas com menos de 25 anos (77%) e menos comum para maiores de 65 

anos (3%), segundo a pesquisa.  

 Considerando as redes sociais, sites que em alguns casos servem como fonte de 

informação através do compartilhamento de notícias, os acessos devem ser destacados: 68,5% 

das citações referentes aos dias de semana e 70,8% aos finais de semana, sendo as redes 

sociais para 32,1% dos entrevistados o principal meio de obter informações na internet. O 

Facebook
9
 lidera os acessos tanto nos dias de semana quanto aos finais de semana. Estes 

dados mostram o crescimento que a internet teve, não somente no tempo de uso diário, mas 

também no alcance fora das grandes cidades.  

Com o crescimento da internet e a maciça presença da televisão no Brasil conforme 

destacamos, os conteúdos de ambos os meios se tornam, muitas vezes, convergentes e 

                                                           
9
 O Facebook é, no momento do desenvolvimento desta pesquisa, a maior rede social existente no mundo. Nela, 

cada usuário possui um perfil que é utilizado para se comunicar dentro da plataforma. 
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transitam entre si. Como exemplo, temos a prática do que é chamado de Social TV, termo 

criado pelo IBOPE para fazer análises sobre o assunto10 – que se trata do ato de assistir TV 

enquanto se utiliza a internet. Associado ao uso das redes sociais11, é muito comum que os 

usuários postem, em tempo real, opiniões sobre o que é exibido na televisão. O instituto de 

pesquisa Ibope Media, por exemplo, acompanha este fenômeno desde o ano de 2011. 

Segundo o especialista do Instituto, José Calazans12, os telespectadores que comentam nas 

redes são motivados, principalmente, por fatos divertidos, polêmicos ou inesperados. No 

entanto, jogos esportivos, capítulos finais de novela e realities shows estão no topo dos 

comentários. Estas publicações seriam também instantâneas e dependentes do momento em 

que o programa vai ao ar, ou seja, a postagem surge nas redes sociais no mesmo período de 

tempo em que é exibida na TV. 

 A pesquisa sobre Social TV 2013 do Ibope traz dados interessantes acerca desta 

interação entre ambos meios. Esta atividade foi praticada por 16 milhões de pessoas – no ano 

anterior, 2012, quando este número era de 8,7 milhões. Os comentários são feitos, em sua 

maioria, em aplicativos de mensagens instantâneas – no entanto, 38% dos usuários fazem 

comentários também nas redes sociais sobre o que estão assistindo na televisão.13 

 

FIGURA 1: Social TV 

 

                                                           
10

 Informações disponíveis em: http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/Pesquisas-

trazem-insights-sobre-o-fenomeno-do-Social-TV-.aspx. Acesso em: 22/05/2015 
11

 Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos 

de relações, que partilham valores e objetivos comuns. Disponível em: 

http://www.campograndenews.com.br/marketing-pessoal/o-que-sao-redes-sociais. Acesso em: 22/05/2015 
12

 Informações disponíveis no link: http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Especialista-analisa-

fenomeno-do-Social-TV.aspx. Acesso em: 10/04/2015. 
13

 Informações disponíveis em: http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/A-TV-cada-

vez-mais-social.aspx Acesso em: 10/04/2015 

http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/Pesquisas-trazem-insights-sobre-o-fenomeno-do-Social-TV-.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/Pesquisas-trazem-insights-sobre-o-fenomeno-do-Social-TV-.aspx
http://www.campograndenews.com.br/marketing-pessoal/o-que-sao-redes-sociais
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Especialista-analisa-fenomeno-do-Social-TV.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Especialista-analisa-fenomeno-do-Social-TV.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/A-TV-cada-vez-mais-social.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/A-TV-cada-vez-mais-social.aspx
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Fonte: Social TV 2012 (Fev’12) e Social TV 2014 (Fev’14) 

 Esses dados explicitam que existe uma relação direta entre os conteúdos da televisão e 

o que é comentado na internet, sem citar o fato de as emissoras abertas disponibilizarem em 

seus sites os conteúdos de diversos programas, após a exibição na televisão – caso das 

telenovelas e de alguns programas de variedades. 

 Com este comportamento, aos poucos cria-se uma rotina onde os conteúdos 

originalmente televisivos passam a ser veiculados – ou hospedados - na internet. Uma vez que 

esta possui tecnologia suficiente para abarcar os aspectos técnicos da TV – até mesmo 

transmissões ao vivo, é cada vez mais comum que os mais diversos produtos televisivos 

sejam transmitidos ao mesmo tempo na TV tradicional e no website da emissora. 

Embora possua particularidades que estão ligadas ao digital, plataformas de vídeo 

como o YouTube são importantes ferramentas na difusão de conteúdo criado para a internet – 

muito semelhante a uma emissora tradicional – trata-se de um canal que abarca conteúdos 

diversos e os disponibiliza para seus espectadores. Apesar de ser em sua maioria sob 

demanda, o site também disponibiliza conteúdos ao vivo. Dessa forma, precisamos entender 

como o formato digital, inerente à WebTV, está provocando mudanças na produção 

audiovisual, uma vez que estes conteúdos são pensados em uma lógica própria de produção e 

não apenas como uma transferência do que é feito para a TV como mídia. Tendo isso em 

vista, é necessário entendermos os novos contextos em que a produção midiática é feita na 

internet. 

 

2.1.1 Da televisão de massas à “mensagem é o meio” 

 

 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a difusão da televisão como meio de 

comunicação se expandiu ao redor do mundo. Segundo Castells (2002), isso criou uma nova 

galáxia de comunicação. No entanto, o papel da televisão estaria se modificando com o 

crescimento da internet e o surgimento de novos tipos de comunidades, no que ele afirma 

“que por meio desta poderosa influência do novo sistema de comunicação, mediado por 

interesses sociais, políticas governamentais e estratégias de negócios, está surgindo uma nova 

cultura: a cultura da virtualidade real” (CASTELLS, 2002, p. 351) 

 O crescimento da televisão décadas atrás acabou por sobrepujar os outros meios que, 

apesar de não deixarem de existir, tiveram seus espaços e investimentos diminuídos por causa 
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da TV. Esta, cujo formato era caracterizado por ser um meio de comunicação de massa – onde 

uma mesma mensagem era enviada para milhões de espectadores.  

Segundo Castells (2002), a TV representou o fim da Galáxia de Gutenberg, onde não 

havia mais um sistema de comunicação essencialmente tipográfico e regido pela ordem do 

alfabeto fonético – caso dos jornais e do rádio. No decorrer dos anos, a televisão adentrou as 

casas – como mostram os dados da Pesquisa de Mídia citada anteriormente – e seu uso muitas 

vezes é como um pano de fundo constante, um objeto, muitas vezes, onipresente, emitindo 

sons e informações enquanto seu espectador está com a atenção voltada para outra tarefa. 

No entanto, a televisão tradicional se tratava de um meio de comunicação de mão-

única, não havendo uma interação entre emissor e receptor, onde segundo aponta Castells 

(2002), a interação entre emissor e receptor na comunicação de massa pode se dar de três 

maneiras fundamentais, em que as plateias dos meios de comunicação de massa são 

consideradas ativas: através da interpretação individual dos produtos da mídia, por meio da 

interpretação coletiva da mídia e por meio de ação política. 

 Dessa forma, a televisão tradicional se consolida como um veículo de produção 

vertical e com pouca participação dos seus espectadores nas decisões de produção de 

conteúdo – exceto quando leva-se em conta os índices de audiência. Se compararmos esta 

situação com a forma com a qual a internet vem se desenvolvendo nos últimos anos – onde é 

possível fazer comentários nas postagens de praticamente qualquer site, permitindo uma 

interação muito mais direta nos sites e redes sociais de emissoras, é possível perceber como a 

internet possui um formato que se difere – tecnicamente e culturalmente – da televisão. 

 Porém, devido à consolidação e à larga penetração da televisão, ela é responsável por 

criar o que Castells (2002, p. 382) coloca como “linguagem de comunicação societal”. Esta 

linguagem seria a forma com a qual a televisão trabalha para ser o “palco” para todos os 

processos que se fazem necessário comunicar à sociedade. 

 Esta capacidade tem efeitos sobre a forma em que uma informação transita na 

sociedade, relegando às informações que não estão presentes na televisão – ou na grande 

mídia - a possibilidade de transitar apenas através de relações interpessoais, como coloca 

Castells (2002): 

 

O impacto social da televisão funciona no modo binário: estar ou não 

estar. Desde que uma mensagem esteja na televisão, ela poderá ser 

modificada, transformada ou mesmo subvertida. Mas em uma 

sociedade organizada em torno da grande mídia, a existência de 
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mensagens fora da mídia fica restrita a redes interpessoais, portanto 

desaparece do inconsciente coletivo (CASTELLS, 2002, p. 383) 

  

 No entanto, este aspecto colocado por Castells – apesar de definido para alguns anos 

atrás, antes das redes sociais e dos smartphones - perde um pouco sentido quando levamos em 

conta os usuários da internet. Apesar de não ser um meio de massa14, mas um meio que possui 

muitos nichos e diferentes produtores de conteúdos, seria equivocado ignorar o papel das 

redes sociais. Uma informação veiculada e replicada dentro de uma grande rede social, como 

o Facebook, pode chegar a milhões de pessoas por todo o Brasil – com uma conexão à 

internet e uma conta no site – sem que ela tenha sido exibida, ou sequer mencionada, em 

algum dos meios da grande mídia, mesmo a televisão. 

 A situação da televisão como um meio exclusivamente de massas começa a mudar 

com o surgimento das televisões a cabo. Durante os anos 1980 o surgimento de novas 

tecnologias permitiu uma nova dinâmica na forma de produzir conteúdos para os principais 

meios de comunicação e também o comportamento dos espectadores.  

O videocassete permitiu a gravação dos programas de TV, possibilitando que um 

espectador assistisse ao seu programa favorito a qualquer momento do dia e, com a difusão de 

câmeras de filmar, o usuário passou a ser também produtor de conteúdos – mesmo que ele não 

fosse veiculado em nenhum meio. Porém – no que tange a mudança da televisão como um 

meio exclusivamente de massas, segundo coloca Castells (2002, p.381), “o passo decisivo foi 

a multiplicação dos canais de TV, o que levou à sua crescente diversificação”. 

 Com a possibilidade da transmissão através de satélites e da fibra ótica nos anos 1990, 

a desregulação dos meios de comunicação que ocorreu em seguida permitiu a criação de 

diversos canais de TV integravam o aspecto das TVs a cabo. Com inúmeros canais de TV, 

não demoraram a surgir canais voltados para nichos, responsáveis por reconfigurar o formato 

de massas da televisão. Apesar de estes diversos canais atingirem um número ampliado de 

espectadores, a mensagem enviada não era mais a mesma, não havia um envio em massa da 

mesma mensagem, mas diversas mensagens enviadas a números relativamente menores – 

mesmo que ainda significativos - de pessoas, criando um novo sistema de mídia onde, 

diferente do que MCLuhan (1996) indicava – quando inferia que a mensagem estaria moldada 

de acordo com o meio pelo qual ela se propaga -, agora “a mensagem é o meio”. 

 

                                                           
14

 Meios de comunicação de massa são aqueles com capacidade técnica de realizar transmissões de uma mesma 

mensagem a um grande número de receptores. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-

academico/a-comunicacao-de-massa-como-condicao-para-a-democracia/ Acesso em: 02/02/2016 

http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/a-comunicacao-de-massa-como-condicao-para-a-democracia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/a-comunicacao-de-massa-como-condicao-para-a-democracia/
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A evolução de uma sociedade de massa a uma “sociedade 

segmentada” (bunshu shakai), resultante das novas tecnologias de 

comunicação que enfocam a informação especializada, diversificada, 

tornando a audiência cada vez mais segmentada por ideologias, 

valores, gostos e estilos de vida (CASTELLS, 2002, p. 389) 
 

 Como exemplo desta mudança da adequação do meio à mensagem, Castells cita as 

seguintes situações: 

 

Se a manutenção de um ambiente musical de adolescentes for a 

mensagem (uma mensagem muito explícita), a MTV será programada 

sob medida para os ritos de linguagem dessa audiência não apenas no 

conteúdo, mas em toda a organização da estação, bem como na 

tecnologia e no projeto de produção/transmissão de imagens. E, por 

sua vez, a produção de um serviço de 24 horas de notícias mundiais 

requer ambiente, programação e transmissão diferentes, tais como 

previsões do tempo de abrangência global e continental. (CASTELLS, 

2002, p. 391) 
  

 Apesar de uma menor massificação e um aumento da diversificação durante os anos, 

pouco se viu de modificações relevantes nos meios de comunicação - perpetuando a 

transmissão de mensagens verticalmente, não há uma interação mais efetiva entre o 

espectador e o meio. Com a internet, a televisão consegue sair de uma tela “estática”, que 

apenas projeta imagens recebidas de outro sujeito. Com o formato do novo meio, os 

espectadores podem não somente receber conteúdos em uma única mão, mas também fazer 

parte de sua produção e emitirem suas opiniões dentro do canal que leva os novos programas 

que tem como foco o meio digital. 

 

2.1.2 – Uma sociedade em rede e um novo meio de comunicação 

 

 Acreditamos que não se faz necessário percorrer – em nível histórico - o surgimento 

da internet como a conhecemos, na medida que muitos autores e pesquisadores já o fizeram. 

No entanto, é importante explicitar um ponto interessante sobre parte de seu percurso – que 

envolve o sistema de computadores Linux - que, inclusive, Castells (2002) cita para abordar a 

forma de produção na internet de forma cooperativa. 

 

O fator significativo no êxito do Linux foi seu interminável 

aprimoramento em consequência da contribuição de milhares de 

usuário, que descobriam novos usos e aperfeiçoavam o software, 

depois divulgando esses aperfeiçoamentos na Rede, gratuitamente, 

retribuindo assim o presente técnico que haviam recebido. Esse 
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esforço constante e multifacetado para melhorar a comunicabilidade 

da rede constitui um notável exemplo de como a produtividade de 

cooperação tecnológica através da rede acabou por aperfeiçoá-la 

(CASTELLS, 2002, p. 442) 

 

 Esta passagem serve como exemplo do funcionamento da internet e, até hoje, apesar 

de inúmeros esforços para que haja uma regulação, a internet continua sendo interativa e 

colaborativa. Segundo Cardoso (2010), um novo formato de mediação da comunicação não se 

deu apenas pela inovação tecnológica, mas também pela forma como seus utilizadores 

escolheram se apropriar dos mesmos e criar novos processos de mediação.  

 O crescimento tecnológico e do acesso à internet permitiu a criação de comunidades 

online e outros suportes de comunicação, tais quais jornais online, revistas etc. Outrora 

criadas em fóruns, as comunidades virtuais agora se formam nas redes sociais e unem 

conhecidos e desconhecidos em torno de um assunto em comum – além de serem um canal de 

comunicação diária entre pares. Como afirma Castells (2002, p. 444): “os usuários da Internet 

ingressam em redes ou grupos on-line com base em interesses em comum, e valores, e já que 

tem interesses multidimensionais, também terão suas afiliações on-line”. 

 Este tipo de funcionamento gera o que Castells (2002) chama de “laços fracos 

múltiplos”, onde as relações sociais são úteis para transmitir informações – tomemos como 

exemplo o compartilhamento de postagens no Facebook que recebemos de pessoas 

desconhecidas – e que permitem uma maior acessibilidade entre pessoas de diferentes 

características sociais, facilitando a ligação de pessoas e aumentando a sociabilidade. Estes 

laços, por serem fracos, cabe apontar, podem ser rompidos sem o menor esforço, terminando 

uma “amizade virtual” com apenas um clique. No Entanto, o crowdfunding15 é um exemplo de 

como, mesmo com laços fracos, usuários de uma mesma rede social podem se unir em prol de 

algo. Estas comunidades virtuais seriam então uma forma de relação interpessoal, 

diversificada e especializada – e mais uma ponta de uma sociedade conectada em rede. 

 Faz-se necessário, então, pensar em como a sociedade passa a ter meios de 

comunicação que não se tratam mais de mass media, mas parte de uma comunicação em rede. 

Com o aparecimento da internet esta migração da comunicação de massa – de tecnologias 

analógicas – para um novo formato, através das comunicações de mídias digitais. Desta 

forma, temos um cenário de convergência que passaria da tradicional convergência de 

                                                           
15

 Também conhecido como “financiamento coletivo”, consiste na obtenção de valores para atender às 

necessidades de interesse coletivo. Atualmente existem sites cuja função é funcionar como hospedagem de 

“vaquinhas” para qualquer pessoa que busque financiamento coletivo para seu projeto. Informações disponíveis 

em: http://www.sobreadministracao.com/crowdfunding-o-que-e-e-como-funciona/. Acesso em: 02/02/2016 

http://www.sobreadministracao.com/crowdfunding-o-que-e-e-como-funciona/
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hardware para uma convergência de múltiplas camadas: convergência de instrumentos, 

convergência de redes e convergência de serviços de software (CARDOSO, 2010). 

 Pensando neste novo formato, onde a comunicação se desenvolve em uma sociedade 

conectada, podemos intuir que a interatividade tem papel fundamental na criação das 

comunidades virtuais e, por conseguinte, na recepção de conteúdos de veículos – sejam 

emissoras com conteúdos online ou mesmo canais no YouTube – e também na produção por 

parte desses espectadores – aqui tornando-se também produtores e não somente espectadores. 

  Cardoso (2010) coloca que graças às novas tecnologias estaria surgindo uma nova 

forma de comunicação –a comunicação em rede -, juntando-se aos três já existentes, que 

coloca: 

 

O primeiro é definido como comunicação interpessoal, e caracterizado 

pela troca bidirecional entre duas ou mais pessoas dentro de um grupo. 

O segundo modelo, igualmente enraizado em nossas sociedades, é a 

comunicação de um-para-muitos, em que cada indivíduo envia uma só 

mensagem a um grupo limitado. E o terceiro modelo, com o qual 

temos menos experiência em termos de tempo histórico, é o da 

comunicação de massa, no qual, graças ao uso de tecnologias 

específicas de mediação, uma só mensagem é dirigida a uma massa de 

pessoas, isto é, é enviada a uma audiência cuja dimensão é 

desconhecida, e como tal não está previamente delimitada 

(CARDOSO, 2010, p. 43). 
 

 Segundo propõe Cardoso (2010), um novo modelo organizacional não substituiria os 

anteriores, mas os reformularia em uma nova lógica, que hibridiza comunicação interpessoal e 

em massa, ligando audiências, emissores e editores sob uma matriz de mídia em rede, com 

novas mediações e novos papéis. 

 Na internet, levando em conta os principais meios de transição de informações, 

conseguimos identificar cada um destes modelos. Uma conversa direta entre duas pessoas 

pode ocorrer em um chat em tempo real e sem nenhum atraso, como em uma conversa 

presencial – seja por texto ou por videoconferência. Apesar de não ser uma conversa 

presencial, com as ferramentas atuais é possível obter a imagem e a voz do interlocutor em 

tempo real. 

 Tomando o YouTube como exemplo – espaço onde o objeto principal deste trabalho, o 

NerdOffice está hospedado – conseguimos encontrar um “envio de massas”, onde um vídeo é 

acessado e visto por milhões de pessoas. O vídeo da música “Gangnam Style”16 chegou a 

                                                           
16

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 Acesso em: 08/11/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
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bater a marca de dois bilhões de views. No entanto, a participação através de comentários em 

tempo real é recorrente, diferente do que existia nos meios de massa tradicionais. 

 Dessa forma, uma reorganização dos modelos é perceptível nas principais plataformas 

de informações que vigoram na internet atual, além, é claro, da forma com a qual as pessoas 

se relacionam umas com as outras e com essa nova gama de opções para receber suas 

informações. 

Não somente neste tipo de relação social a internet e o meio digital provocaram 

mudanças. A construção de relações e conteúdos dentro da rede gerou uma nova forma de 

construção cultural – que tem como ambiente comum a internet e os meios digitais, chamada 

então de Cibercultura, que segundo Lemos (2010) pode ser definida como: 

  

O conjunto tecnocultural emergente no final do século XX impulsionado 

pela sociabilidade pós-moderna em sinergia com a microinformática e o 

surgimento das redes telemáticas mundiais; uma forma sociocultural que 

modifica hábitos sociais, práticas de consumo cultural, ritmos de produção e 

distribuição da informação, criando novas relações no trabalho e no lazer, 

novas formas de sociabilidade e de comunicação social. (LEMOS, 2010, p. 

72). 

 

O desenvolvimento da Cibercultura se dá com o surgimento da micro-informática nos 

anos 1970, com a convergência tecnológica e o estabelecimento do personal computer (PC). 

Já nos anos 1980-90, há a popularização da Internet e o PC passa a fazer parte de algo maior, 

uma rede, deixando de ser pessoal para se tornar um CC (Computador Conectado) (LEMOS, 

2003). 

 A Cibercultura é, portanto, um acúmulo de transformações tecnológicas que 

culminaram na criação de uma cultura global, compartilhada por usuários das novas 

tecnologias, onde não apenas as utilizam com fins comerciais ou de entretenimento, mas 

também tem seu comportamento na vida off-line influenciado pela cultura virtual. Isso implica 

no que Lemos (2010) trata como a passagem do modo industrial (material e energético) para o 

informacional (eletrônico-digital). 

 Para compreender a Cibercultura um caminho é a análise do contexto histórico e da 

relação do homem com as tecnologias, onde a interconexão passa a vigorar, pois existe a 

necessidade de troca de informações para que sejam formadas comunidades virtuais que são 

parte importante na criação e perpetuação da Cibercultura, segundo Lévy (1999). Atentando 

para o que Lévy aponta acerca das comunidades virtuais, temos hoje largos exemplos de 

usuários de internet que se reúnem em um espaço não-físico em torno de um assunto em 
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comum, como os grupos dentro do Facebook e sites e fóruns de variedades como o 4chan17 e 

o reddit18. 

  Além disso, as inovações tecnológicas estão diretamente ligadas à cultura do virtual, 

portanto, é possível fazer um traçado histórico entre o desenvolvimento tecnológico e a 

Cibercultura, segundo Lemos: 

 

A partir da década de sessenta, a emergência de novas formas de 

sociabilidade vão dar outros rumos ao desenvolvimento tecnológico, 

transformando, desviando e criando relações inusitadas do homem com as 

tecnologias de comunicação e informação. Ao atingir a esfera da 

comunicação, as tecnologias agem, como toda mídia, liberando-os dos 

diversos constrangimentos espaços-temporais. (LEMOS, 2003, p. 74) 

 

 Com esse advento tecnológico, parece subverter-se o contexto de espaço e tempo, 

pois, torna-se cada vez mais normal a ideia de recepção e transmissão de informações para 

qualquer lugar do mundo, em tempo real. É possível estar conectado 24 horas por dia, basta 

ter acesso a um computador ou utilizar um smartphone. A difusão de conteúdos não necessita 

mais ser realizada de um local fixo, podendo ser feita de qualquer lugar, uma nova era da 

mobilidade, passando a existir o que Lemos (2003) chama de CCM (Computadores Coletivos 

Móveis) 

 Tais adventos atingem a esfera da Comunicação e proporcionam o surgimento de 

novas práticas comunicacionais, conforme temos visto neste trabalho. A Internet passa a ser 

uma espécie de segundo ambiente, onde existem diversas possibilidades de atuação, se 

diferenciando das mídias tradicionais. 

 

Podemos dizer que a Internet não é uma mídia no sentido que entendemos as 

mídias de massa. Não há fluxo um - todos e as práticas dos utilizadores não 

são vinculadas à uma ação específica. Por exemplo, quando falo que estou 

lendo um livro, assistindo TV ou ouvindo rádio, todos sabem o que estou 

fazendo. Mas quando digo que estou na internet, posso estar fazendo todas 

essas coisas ao mesmo tempo, além de enviar email, escrever em blogs ou 

conversar em um chat. Aqui não há vínculo entre o instrumento e a prática. 

A internet é um ambiente, uma incubadora de instrumentos de comunicação 

e não uma mídia de massa, no sentido corrente do termo (LEMOS, 2003, p. 

81). 

 

                                                           
17

 Ver mais em: http://www.4chan.org/. Acesso em 25/10/2015 
18

 Ver mais em https://www.reddit.com/. Acesso em 25/10/2015 

http://www.4chan.org/
https://www.reddit.com/
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 Com isso, outros aspectos sociais passam por mudanças, onde existem diversas novas 

maneiras de se comunicar e relacionar, proporcionadas pelo ambiente virtual, que não devem 

ser entendidas como substitutas de formas anteriores, mas como comunidades virtuais.  

 Estas comunidades, apesar de não seguirem os modelos de comunicação das 

comunidades físicas podem ser consideradas reais, funcionando em um outro plano da 

realidade. Como já explicitamos anteriormente, laços múltiplos e fracos, diversificados e 

especializados, que, apesar disto, são capazes de gerar reciprocidade e apoio através da sua 

dinâmica própria, onde a rede é a rede. (CASTELLS, 2002, p. 446). 

 É importante compreender a existência destas comunidades e de uma cultura que se 

desenha no mundo virtual, pois elas são parte dos novos compostos de produção de conteúdos 

voltados para a web e, é nesse cenário que novos conteúdos audiovisuais se desenvolvem. 

 

2.1.3 Novos contextos tecnológicos 

 

Para compreender as mudanças que os meios de comunicação, de forma geral, têm 

passado nos últimos anos a partir do surgimento e crescimento do alcance das mídias digitais, 

é preciso conhecer as especificidades que o digital possui. Um ponto interessante colocado 

por Sodré (2002) sobre a “revolução da informação” diz respeito a algo muito significativo na 

internet – que é a possibilidade de armazenamento e disponibilidade imediata e constante de 

conteúdos: 

 

No que diz respeito à Revolução da Informação, novo mesmo é o 

fenômeno da estocagem de grandes volumes de dados e a sua rápida 

transmissão, acelerando, em grau inédito na História, isto que se tem 

revelado uma das grandes características da Modernidade – a 

mobilidade ou circulação das coisas no mundo (SODRÉ, 2002, p. 14).  
 

O digital não se trata apenas da internet, como coloca Cannito (2010), onde pelo fato 

de a internet ser uma mídia especificamente digital, é comum que ela seja confundida com o 

digital em si. Porém, o digital é maior do que a internet – e agora está transformando o 

cinema, o rádio, a televisão e o telefone. Até mesmo mídias “físicas” começam a sofrer 

influência da nova cultural digital.  

 O meio digital tem como princípio a possiblidade de converter qualquer conteúdo em 

bits. Isto permite uma facilidade nunca vista antes, uma vez que este conteúdo pode ser 

transferido para qualquer outro meio que possua suporte digital facilmente, tornando possível 

a convergência dos meios, trazendo transformações que são a chave para entender o que será 
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a televisão no futuro. Muitos profissionais e estudiosos têm dúvida acerca do futuro da 

televisão – se ela acabará, se fundirá com a internet, ou qual outro caminho tomará. 

 Segundo Cannito (2010, p. 16), o desenvolvimento de linguagens e formatos ideais 

para cada tipo de mídia deve estar em consonância com os hábitos culturais dos públicos que 

o consomem. Este público não está preocupado com a tecnologia em si, mas com o conteúdo 

que ele recebe na tela todos os dias, sendo o conteúdo a peça fundamental.  

Com suas especificidades, o digital proporciona mudanças por onde passa, inferindo 

estas alterações na cultura. Dessa forma, produtos audiovisuais possuem modificações na sua 

produção e, como sintoma disto, na forma de narrar o que é produzido. Neste contexto, a 

narrativa dos programas feitos para a televisão também passa por mudanças. Anos atrás era 

comum debates que envolvessem uma suposta crise na forma de narrativa tradicional de TV, 

vista como “autoritária” e “inflexível”. No entanto, a TV continua sendo o principal meio de 

comunicação no país – absorvendo mais da metade do total das verbas publicitárias 

anualmente, segundo confirma, inclusive, a pesquisa sobre consumo de mídia de 2015. 

Observando as novelas brasileiras, que possuem narrativa tradicional – e cuja 

audiência tem caído ano após ano -, pareceria próprio afirmar que a narrativa tradicional na 

televisão tem perdido espaço, porém, as séries de televisão americanas têm crescido, tanto em 

audiência quanto em qualidade técnica. Dessa forma, um indicativo é que talvez a diminuição 

do interesse nas novelas tem ligação com diminuição do interesse dos jovens pelo formato de 

telenovela, do que por uma suposta culpa do tipo de narrativa. 

As séries de televisão veiculadas antes da existência do meio digital possuíam 

episódios mais fragmentados. Era comum que um episódio tivesse um enredo que começasse 

e terminasse dentro do mesmo episódio, com uma narrativa maior – mas que ficava legada a 

um segundo plano. As séries de maior sucesso até os anos 1990 – como Arquivo X, Friends, 

Seinfield, entre outras - eram apresentadas nesse formato. Observando as atuais séries de 

sucesso, é possível perceber como as narrativas estão menos fragmentadas e mais interligadas 

entre cada episódio. 

Estas séries, criadas depois do início da era digital, são como grandes filmes. 

Produzidas pela HBO, “True Blood” (2008-2014) não só possuía uma forte ligação entra cada 

episódio, mas cada nova temporada começava exatamente na mesma cena em que a 

temporada foi encerrada. Coisa muito próxima é feita com “Game of Thrones”19 (2011-). Até 

                                                           
19

 Série de televisão adaptada da obra “Crônicas de Fogo e Gelo”, do autor George R. R. Martin, produzida e 

veiculada pela HBO. 
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poucos anos atrás a HBO 20  não disponibilizava os episódios por demanda, porém, as 

temporadas eram disponibilizadas em DVD. Indo um pouco a frente, as séries produzidas pela 

Netflix21 são disponibilizadas online e, toda a temporada é disponibilizada ao mesmo tempo. 

O mesmo acontece com as séries produzidas por outros mas que estão disponíveis no serviço. 

Isto gerou um fenômeno – iniciado com o DVD e ampliado com os serviços de streaming22 -, 

que nos Estados Unidos é chamado de binge watching, onde é comum que em um final de 

semana a pessoa assista à uma temporada completa de uma série de TV, ou seja, está se 

tornando comum assistir a episódios em sequência. Este assunto será melhor tratado no 

próximo capítulo. 

A disponibilidade sob demanda - que os meios digitais oferecem no que tange o 

armazenamento e difusão dos conteúdos tratados acima - provoca modificações na forma em 

que se constróem as narrativas de novos produtos audiovisuais, principalmente quando existe 

a possibilidade de o espectador assistir aos episódios através do formato citado anteriormente 

- o Binge Watching. Este assunto será melhor tratado em outra parte do trabalho, no entanto, 

cabe trazermos agora uma discussão acerca da narrativa na web em um ambiente de 

convergência com o que vemos comumente nas produções para a televisão tradicional. 

 

 

 

 

2.2 A experiência de narrativa TV x Internet 

  

Cannito (2009, p. 18-19) traz um conceito interessante sobre o formato de 

disponibilização de conteúdo dos meios, dividindo-os em narrativa, enciclopédia e jogo. Estas 

seriam as formas de organizar os acontecimentos dentro de cada meio. Onde a narrativa 

organiza os acontecimentos de maneira concatenada, a fim de facilitar o entendimento e a 

evolução dos fatos. A enciclopédia organiza o mundo por meio de conceitos e palavras que 

podem ser acessados de modo não linear, enquanto o jogo cria um universo interativo, com 

personagens, espaços e regras que permitem e incitam a interação com o usuário dentro dos 

limites estabelecidos pelo autor. 

                                                           
20

 Emissora de TV a cabo norte-americana que está presente em diversos países, inclusive no Brasil. 
21

 Site de transmissão por streaming de conteúdo audiovisual, disponível em: www.netflix.com 
22

 Streaming é uma forma de transmissão de som e imagem através de uma rede de computadores sem que haja a 

necessidade de um download direto do que é visto. 
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 Levando em conta sua formatação técnica, o cinema é um meio narrativo, onde suas 

informações são apresentadas de forma concatenada, uma após a outra e que não estão 

passíveis de manipulação pelo espectador. Porém, isto se aplicaria apenas ao cinema clássico, 

uma vez que o DVD, o Blu-ray e os serviços de streaming permitem a manipulação temporal 

dos conteúdos, como avançar, voltar, pausar etc. Isto provém de sua característica digital. Por 

serem mídias digitais, estão dispostas no formato de enciclopédia. “Os modelos digitais 

multimídia inspiram-se no modo de organização enciclopédico. A internet é um grande banco 

de dados que exige que o usuário selecione aquilo que quer ver, e, na maioria das vezes, já 

saiba o que procurar” (CANNITO, 2009, p. 19). 

 A televisão, no entanto, é um misto entre a narrativa e jogo. Sua interface de jogo 

existe na relação de identificação que seu público tem no que é visto e a reação deste ao que é 

assistido. Neste contexto, o público reage ao que experimenta e, tomando as novelas como 

exemplo, o autor analisa os dados de audiência e faz alterações de acordo com o que está ou 

não agradando a este público. 

 A internet, por sua vez, é um meio inteiramente formatado como enciclopédia. 

Formada por diversos bancos de dados, as informações estão à disposição dos usuários que 

buscam diretamente o que procuram – seja em sites específicos ou através de buscadores de 

páginas como o Google. Esta característica é comum às mídias digitais, que possuem uma 

diferente forma de manipulação. Isto leva à questão do quê, exatamente, são as mídias 

digitais. 

 As mídias digitais, em um conceito técnico, seriam aquelas com uma representação 

numérica, ou seja, criadas ou convertidas em um computador. No que diz respeito ao 

hardware, seriam aqueles responsáveis por facilitar a transformação dos produtos em bytes 

que serão, posteriormente, difundidos pelos canais apropriados. No entanto, o interessante 

para esta pesquisa não é puramente a questão técnica, mas as transformações que o conteúdo 

dos meios passa após o surgimento e consolidação das mídias digitais. 

Com o digital cria-se a possibilidade de implementação de conteúdos em múltiplos 

meios, com uma maior rapidez e eficiência. Estes conteúdos podem ser replicações de um 

original ou algo inteiramente novo. A televisão, então, passa a usar estas possibilidades como 

uma ferramenta para expandir suas produções e, como veremos a seguir, ampliar o universo e 

as possibilidades de suas obras. 

Isto levanta, inclusive, uma questão, pois o surgimento da internet não provocou o fim 

imediato da televisão e, ao que parece, isto não irá de fato acontecer. Dessa forma, transitar 
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entre assistir TV e navegar na internet são hábitos comuns daqueles que têm acesso a ambas 

mídias. Assim, não é totalmente estranho que com o tempo os conteúdos se mesclassem e 

convergissem entre dois meios que estão próximos, em uma espécie de hibridismo 

tecnológico e midiático. 

Jenkins (2012), na introdução de “A Cultura da Convergência”, exemplifica um caso 

de convergência que, embora seja impossível de precisar que se trata do primeiro, tem sua 

relevância pois ocorreu há mais de uma década atrás. À época, no ano de 2001, Dino Ignacio, 

então estudante secundarista, fez uma montagem do terrorista Osama Bin Laden ao lado do 

personagem Beto, do seriado Vila Sésamo e postou na internet. Tempos depois, um editor de 

Bangladesh procurou por imagens para fazer pôsters anti-americanos e, ao buscar na internet, 

encontrou a montagem feita por Dino Ignacio. Os pôsters foram distribuídos por todo o 

Oriente Médio e, quando levados às ruas, ganharam as telas da televisão ao redor do mundo 

pela inesperada imagem de Osama Bin Laden e o personagem da Vila Sésamo. 

Os detentores dos direitos do personagem se movimentaram para iniciar processos 

legalmente – apesar de não saberem ao certo quem processar, o autor da imagem, o replicador 

e distribuidor dos pôsters ou aqueles que agitavam a imagem nas ruas. Os usuários, através da 

internet, se divertindo com a situação, tiveram um comportamento que é muito comum hoje 

em dia: criaram sites com conteúdos colaborativos onde personagens da Vila Sésamo eram 

colocados ao lado de outros terroristas. 

Este relato ilustra as possibilidades operadas pela convergência: direto da sua casa, um 

estudante foi capaz de transmitir através da internet, uma imagem que tomou as ruas, os 

jornais e as televisões no mundo. É mais um caso onde um conteúdo desenhado para um meio 

extrapola suas fronteiras e acaba fazendo parte da programação de outros meios, passando 

pelas mídias corporativas e alternativas e de forma horizontal – o criador da primeira 

montagem teve seu trabalho replicado com alterações por outros, que o divulgaram da mesma 

forma, ou seja, produtores e receptores convergem mesclando seus papéis. 

 

2.2.1 A Convergência de mídias 

 

 Segundo Jenkins (2012, p. 29), convergência de mídias trata-se de um fluxo de 

conteúdos através de múltiplas plataformas de mídias, com a cooperação de múltiplos 

mercados midiáticos e do comportamento migratório dos públicos de meios de comunicação, 

que se deslocam por diversos locais em busca de experiências de entretenimento. 
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 A transição de conteúdos, de uma mídia para outra, se ampliou ainda mais com a 

popularização dos smartphones, que fazem vídeos e fotos e são disponibilizadas em tempo 

real nas redes sociais. O YouTube, principal plataforma de hospedagem de vídeos da 

atualidade, permite o envio de vídeos das mais diversas qualidades, tamanho de arquivo e 

duração. Assim, diariamente, milhões de vídeos amadores são disponibilizados no site, feitos 

por “pessoas comuns”, ao mesmo tempo que produções pensadas para o site por canais 

profissionais também depositam suas obras no site e redes de televisão replicam seus 

conteúdos online. 

 Com esta facilidade de disponibilização, muitos acontecimentos são comumente 

gravados através das câmeras de celulares, por pessoas que estão presentes durante o ocorrido 

e as imagens são rapidamente “veiculadas” no YouTube. É também comum que emissoras de 

TV tradicionais utilizem estas imagens em seus conteúdos, principalmente em reportagens. 

 Com as séries de TV acontece algo parecido. O episódio vai ao ar e, no dia posterior, 

está disponível sob demanda em algum formato digital. A HBO possui um serviço de vídeo 

sob demanda, chamado HBO Now, onde é possível assistir aos episódios de todas as séries 

que o canal disponibiliza no país, legendado ou dublado e na hora que o espectador preferir. 

 Mas além disso, algo está intrínseco na transmissão de todos os programas – ou 

daqueles que possuem um mínimo de audiência –, que é a sua presença online. Além do site 

de divulgação, espaço dentro do site da emissora e de possíveis inserções pagas dentro de 

veículos online, há a criação de conteúdo feita pelos que acompanham tal programa. Ao 

mesmo tempo em que a novela ou o seriado vai ao ar, as redes sociais recebem os 

comentários dos espectadores e, dependendo do acontecimento midiático, este pode ser o 

principal assunto comentado em todo o país – os famosos Trending Topics do Twitter23, que 

indicam os termos mais falados no momento por usuários de determinado país ou cidade. 

 Porém a convergência acontece também depois, quando os conteúdos da TV 

comumente são absorvidos e trabalhados de formas diferentes, através de memes em fotos, 

vídeos, montagens e mesmo postagens no Buzzfeed24 onde após sua exibição original surgem 

em todos os “cantos” da internet, ou seja, o conteúdo da TV está presente na internet – seja 

pela emissora oficial ou por espectadores que o replicam da forma que preferem. 

 O caminho inverso – onde um conteúdo sai da internet para a TV – também ocorre 

com frequência. É comum que um assunto surja na internet e acabe no palco de programa de 
                                                           
23

 O Twitter é uma rede social onde os conteúdos não podem exceder 140 caracteres. Os Trending Topics são 

indicadores públicos do site sobre os conteúdos que mais estão sendo falados no momento dentro da rede social. 
24

 Pode ser acessado em: www.buzzfeed.com. Trata-se de um site de mídia conhecido no Brasil primordialmente 

pelo seu conteúdo de cunho humorístico, feito por editores contratados e usuários do próprio site. 

http://www.buzzfeed.com/
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auditório na televisão. Um caso que pode ser lembrado é o do “Mendigo Gato”
25

. Uma 

usuária do Facebook publicou uma foto de um morador de rua da cidade de Curitiba, Rafael 

Nunes, que julgava ser muito bonito, chamando-o de “Mendigo Gato”. A foto repercutiu nas 

redes sociais e, algum tempo depois, a história foi replicada em programas de televisão – que 

prontamente disponibilizaram tratamentos médicos para Rafael e um reencontro com sua 

família. Além disso, meses depois Rafael deu entrevistas a alguns programas de TV sobre 

como sua vida havia mudado. 

 A convergência está nos meios e o que importa não é apenas a questão técnica, mas o 

conteúdo e, principalmente, o espectador – que também assume o papel de produtor.  

 

A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, 

sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais 

– depende fortemente da participação ativa dos consumidores. Meu 

argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser 

compreendida principalmente como um processo tecnológico que une 

múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a 

convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos de mídias dispersos (JENKINS 2012, 

p. 29-30). 

 

 Outra questão interessante acerca da convergência é a forma com a qual a indústria 

tem trabalhado. Apresentar um programa na televisão e distribuir conteúdos que ajudam a 

compor a narrativa original se faz cada vez mais presente, seguindo algo que já é feito pelas 

WebTVs, que, uma vez produzidas para o online, surgem com conteúdos pensados para o 

digital. Dessa forma, é comum que uma WebTV possua perfis em redes sociais, faça 

transmissões extras e utilize de outras ferramentas do digital para expandir sua presença 

online. A WebTV é parte do audiovisual digital e vamos, a partir da próxima parte deste 

trabalho, dissertar sobre suas especificidades e como é seu funcionamento. 

  

2.2.2 A WebTV 

 

A WebTV é fruto da existência dos meios digitais, mais precisamente da internet, ou 

seja, sem o digital e as possibilidades promovidas pela internet, a WebTV não existiria. 

Porém, o que se pretende entender é o que de fato se trata a WebTV e qual tem sido o papel 

                                                           
25

 Ver mais em: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/tendencias/2012/10/20/noticiasjornaltendencias,2939846/a-triste-historia-

do-mendigo-gato.shtml. Acesso em: 02/02/2016 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/tendencias/2012/10/20/noticiasjornaltendencias,2939846/a-triste-historia-do-mendigo-gato.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/tendencias/2012/10/20/noticiasjornaltendencias,2939846/a-triste-historia-do-mendigo-gato.shtml
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desempenhado por ela na sociedade que se desenvolve, agora, com a presença paralela da 

internet e da televisão – até certo momento analógica. Como coloca França e Capanema 

(2013), “as Webtvs são recorrentes tentativas de se fazer televisão na internet”. 

Fruto disso, é que em dias atuais o conteúdo televisivo não habita somente o aparelho 

de TV da casa ou dos bares, e está em outros suportes tecnológicos – como os computadores e 

dispositivos móveis. Não somente através de transmissões ao vivo por streaming nos 

computadores e por celulares com receptores de sinal analógico de televisão, mas por uma 

hibridização onde os conteúdos da televisão analógica são salvos na TV, como afirma 

Capanema (2008): 

 

Atualmente, a imagem televisiva não habita somente o aparelho 

tradicional, tão conhecido de nossos ambientes domésticos. Ela pode 

também ser identificada em outros suportes tecnológicos, como o 

computador e os dispositivos móveis. Assim, ao perpassar por várias 

plataformas, a televisão potencializa seu poder de hibridização, 

absorve, de forma mais intensa, linguagens e propriedades de outros 

meios, além de também contaminá-los (CAPANEMA, 2008, p. 194). 

 

Uma WebTV é caracterizada pela transmissão de conteúdos em vídeo – gravado ou ao 

vivo - através de streaming pela internet. O streaming permite a transmissão para múltiplos 

espectadores e dispositivos – computadores, smartphones, tablets ou mesmo SmartTVs. 

Existem atualmente diversas plataformas que disponibilizam canais de WebTVs, sendo o 

YouTube a mais importante de todas – devido ao seu alcance, número de acessos, preferência 

dos principais produtores e capacidade técnica que permite o acesso de bilhões de pessoas 

mensalmente sem que tenha seu funcionamento prejudicado. Segundo Ribeiro (2009): 

 

A WebTV nada mais é do que a conversão do conteúdo da televisão 

para a internet. Desta forma, é possível que o telespectador/usuário 

possa assistir a programas com o formato televisivo a partir do seu 

computador, com uma interatividade maior do que a proporcionada 

pela televisão atual” (RIBEIRO, 2009, p. 7). 

 

Pensando no YouTube, cujo conteúdo (caso não seja uma transmissão ao vivo) é 

inteiramente disponibilizado e salvo sem data certa para ser assistido, podemos afirmar que 

trata-se de uma gama de vídeos que são disponibilizados sob demanda – ou seja, podem ser 

assistidos a qualquer momento, de acordo com a vontade de seu espectador. Isto nos atenta 

para uma característica que vem se desenvolvendo nas novas formas de se fazer WebTV, 

onde – se na televisão analógica a única possibilidade de controle sobre a programação que 
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estava sendo exibida era a troca de canais – a grade de programação é extremamente flexível, 

não somente no aspecto do que assistir, mas também no quando assistir. 

Outra característica importante da WebTV é a interatividade. Como citamos 

anteriormente, a televisão tradicional é um meio com viés vertical, no entanto, a WebTV lida 

diretamente com a recepção e as vozes dos seus espectadores, permitindo uma expansão de 

recursos para seus espectadores/usuários. 

 

Acrescenta-se a essa ideia o fato de que a interatividade é fruto da 

digitalização das mídias de comunicação, processo este que permite a 

convergência das diversas indústrias tradicionais em produtoras de 

informações binárias (RIBEIRO, 2009, p. 2). 

 

Isto é uma mudança substancial, se compararmos com o que era vivenciado por 

aqueles que nasceram antes do surgimento da internet. Um indivíduo que durante anos 

habituou-se a receber informações através da televisão agora pode, ele mesmo, produzir 

conteúdo sobre o assunto que preferir e/ou dominar. A produção de conteúdo televisivo deixa 

de ser exclusividade das emissoras e grandes corporações de mídia. Tornou-se possível criar 

um programa de televisão em casa e disponibilizá-lo através do YouTube – atingindo então 

uma gama de milhões de espectadores. Dessa forma, essa interação que se dá com o conteúdo 

e não com o veículo (fisicamente falando) é muito relevante no que tange a inovação da 

interatividade digital. (RIBEIRO, 2009) 

Além disso, a WebTV, devido à rapidez e permeabilidade da internet, ampliou o 

alcance de conteúdos, permitindo que pessoas de qualquer parte do mundo, contanto que 

tenham acesso à internet, possam ter acesso a um conteúdo que foi pensado regionalmente. 

Isto perpassa a possibilidade técnica da televisão analógica, que precisa das tradicionais ondas 

para chegar aos televisores de seus telespectadores. 

Esta transformação do receptor em produtor que falamos altera as estruturas que 

regem a televisão tradicional e, com isso, vemos sinais de rupturas onde programas de 

televisão tradicionais como o Fantástico26 abrem espaços para uma participação popular – 

como quadros em que o espectador pode gravar um vídeo e o mesmo é exibido no programa. 

Dessa forma, a WebTV tem como principais características a convergência, os fluxos 

informacionais e sua forma de construção, que se dá de maneira colaborativa. Conforme 

                                                           
26

 Programa de variedades da Rede Globo de Televisão, que vai ao ar semanalmente aos domingos. Ver mais 

em: http://g1.globo.com/fantastico/index.html . Acesso em: 02/02/2016 
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coloca Ribeiro (2009), a WebTV não se trata de um formato que visa substituir o analógico, 

mas trazer novas formas de se produzir e difundir conteúdos. 

 

Dessa forma, a convergência, os fluxos informacionais e as 

construções colaborativas representam os três pilares da WebTV, 

legitimando-a como um espaço pleno para as relações virtuais 

contemporâneas. Mais do que um novo meio digital, a WebTV chega 

como um viés colaborativo revolucionário ao descentralizar o foco das 

discussões do meio para o conteúdo, contribuindo para as 

transformações na forma como a sociedade interage com o tradicional 

meio televisão e promovendo um amplo acesso aos fluxos 

informacionais nunca antes visto na história dos meios de 

comunicação de massa (RIBEIRO, 2009, p. 10). 

 

O YouTube é um dos maiores hospedadores de conteúdos que se encaixam na 

definição de WebTV. Sua escolha para essa pesquisa se deu devido à importância, uma vez 

que – ainda em 2013 – contava com mais de 1 bilhão de acessos únicos ao mês27, como 

situamos na Introdução. Esta característica implica na duração dos programas. Apesar de não 

possuir um limite de tempo, grande parte das produções disponibilizadas no YouTube (que 

serão apresentadas mais adiante) são relativamente curtas – se comparadas a programas de 

televisão tradicionais. 

A chave para entender uma televisão que funciona na internet, é entender que ela está 

e precisa sempre estar conectada – não somente online, mas também em contato direto entre 

produtores e receptores. Assim, podemos concluir que a WebTV é um novo formato de 

produção e difusão de conteúdo audiovisual inteiramente disponibilizado através da internet 

em plataformas como o YouTube, com uma produção descentralizada e que permite uma 

interação muito maior do que a que a existente na televisão tradicional. 

Por ser uma mídia diferente da televisão, a WebTV possui características próprias que 

se refletem nos seus conteúdos. Uma vez que o YouTube possibilita que qualquer pessoa 

produza vídeos e os hospede no site, é esperado que suas narrativas tomem caminhos 

diferentes dos tradicionalmente escolhidos por produtoras de audiovisual. Com o intuito de 

entender melhor o que está sendo feito atualmente, realizamos uma cartografia no YouTube 

dos conteúdos de maior destaque através de metodologia pré-definida. Os resultados são 

apresentados a seguir. 

 

2.3 Uma cartografia do audiovisual na Web: algumas impressões 
                                                           
27

 Informação disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/03/youtube-supera-marca-de-1-bilhao-

de-acessos-ao-mes.html. Acesso em: 18/11/2015 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/03/youtube-supera-marca-de-1-bilhao-de-acessos-ao-mes.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/03/youtube-supera-marca-de-1-bilhao-de-acessos-ao-mes.html
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Para descobrir sobre a produção audiovisual realizada dentro dos canais de WebTVs 

no país, foi efetuada uma pesquisa dos principais canais que produzem conteúdo e hospedam 

no site YouTube. A escolha desta plataforma como principal local de pesquisa se deu devido 

ao seu alcance e importância, conforme já indicamos. O site completou dez anos em 2015 e 

possui números muito relevantes, tornando-o o principal site para difusão de conteúdos de 

produtores independentes e até mesmo de emissoras tradicionais. 

Para especificar, em 2013, o Google – detentor do YouTube – liberou informações 

acerca do YouTube – que aqui são reproduzidas como forma de exemplificar a importância e 

penetração da plataforma. Em 2013, última data em que dados oficiais foram liberados pelo 

Google, a cada minuto o site recebia 100 horas de vídeo, contava com seis bilhões de horas de 

vídeo assistidas por mês e estava disponível em 61 idiomas.28 Não somente isso: o YouTube é 

uma ferramenta de negócios para muitos destes canais onde, atualmente, não é difícil 

encontrar pessoas que ficaram milionárias com a postagem de vídeo atrelada a propagandas 

na plataforma. 

Para exemplificar, o sueco Felix Kjellberg ganhou, em 2014, cerca de U$7 milhões e 

possui, inscrito em seu canal, um público de 37 milhões de pessoas. 29  No Brasil não é 

diferente, já existem casos de youtubers – nome dado aqueles que trabalham postando e 

apresentando vídeos na plataforma – que atingiram a marca do primeiro milhão através das 

propagandas do site.30 Por estes motivos – que deixam clara a relevância da plataforma no 

país e no mundo -  o YouTube foi determinado como o site de hospedagem onde seria 

realizada a pesquisa. 

Porém, o principal ponto de escolha do site é sua possibilidade de reformulação da 

linguagem televisiva, uma vez que, segundo França e Capanema (2013), “o YouTube 

reformula a televisão sob a lógica das redes sociais, do vídeo amador, da personalização, isto 

é, de uma televisão que seja efetivamente feita pelo indivíduo”, ou seja, o YouTube é um 

espaço onde novas formas de se fazer televisão – no caso, WebTVs – é não somente 

incentivado, mas também o “celeiro” de novos criadores e produtores de conteúdos 

televisivos para a internet. 

                                                           
28

 Informações disponíveis em: https://ideas.scup.com/redes-sociais-2/mais-popular-que-televisao-veja-numeros-

e-entenda-o-poder-do-youtube/. Acesso em: 15/11/2015 
29

 Informação disponível em: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/07/o-segredo-para-ficar-

milionario-com-o-youtube.html. Acesso em 12/11/2015 
30

 Informação disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20141017/milionarios-

youtube/200286.shtml Acesso em: 12/11/2015 

https://ideas.scup.com/redes-sociais-2/mais-popular-que-televisao-veja-numeros-e-entenda-o-poder-do-youtube/
https://ideas.scup.com/redes-sociais-2/mais-popular-que-televisao-veja-numeros-e-entenda-o-poder-do-youtube/
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/07/o-segredo-para-ficar-milionario-com-o-youtube.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/07/o-segredo-para-ficar-milionario-com-o-youtube.html
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20141017/milionarios-youtube/200286.shtml
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20141017/milionarios-youtube/200286.shtml
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2.3.1 O método para a cartografia 

  

 Para realizar esta cartografia foi necessário definir uma metodologia que abarcasse de 

forma neutra a busca pelos principais canais de WebTVs presentes no YouTube, de forma a 

gerar um retrato da internet atual, a partir do que fosse encontrado nesta pesquisa. Dessa 

forma, a busca se deu através de palavras-chave que se relacionam com tipos de programas de 

televisão tradicionais. Foram elas: jornalismo, comédia, culinária, esportes e variedades. A 

busca ocorreu no dia doze de outubro de dois mil e quinze, em um navegador que nunca havia 

sido utilizado antes – esta ação é importante pois as buscas realizadas no Google e no 

YouTube são personalizadas, ou seja, os sites retornam com informações que entendem ser 

mais relevantes, baseadas em buscas prévias e sites acessados – de forma a manter a busca de 

forma mais neutra possível. Além disso, só foram catalogados canais que aparecessem até a 

quinta página da busca – uma vez que os canais são exibidos devido à sua relevância –, que 

tivessem alguma postagem há no mínimo três meses – uma forma de garantir que o canal 

permanecia ativo no momento da pesquisa e de que era atualizado com alguma frequência e 

que tivessem ao menos vinte mil inscritos (pessoas que “assinam” o canal para serem 

notificadas quando um novo vídeo é postado). Tais características foram pensadas de forma a 

considerar a relevância dos canais na plataforma e desconsiderar projetos sem continuidade, 

por exemplo. 

 Ao todo foram catalogados trinta e nove canais, somando todas as categorias/palavras-

chave definidas. Quando ocorreu a repetição de um canal em diferentes buscas ele não foi 

apresentado duplamente, mas encaixado na categoria a que mais corresponde de acordo com o 

teor de seus vídeos. 

 

FIGURA 2: Tela de pesquisa YouTube 
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Fonte: Print do autor 

 

2.3.2 O audiovisual da Web 

 

 Como dito anteriormente, uma metodologia foi definida a fim de se produzir uma 

cartografia dos canais que difundem conteúdo no YouTube. Através da busca por palavras-

chave, obtivemos algumas respostas interessantes sobre o que é visto no site. 

 Em alguns casos, a palavra utilizada retornou resultados que não tinham a ver com o 

que foi buscado – por exemplo, jornalismo trouxe uma grande quantidade de canais sobre 

maquiagem. Isto não denota que a forma de busca está errada, uma vez que a palavra 

“jornalismo” deveria estar fortemente relacionada a canais que produzem ou reproduzem 

notícias e conteúdos jornalísticos. A duração média dos vídeos possui pequenas variações. 

 Em anexo (ANEXO 1) há uma tabela que traz informações acerca de cada um dos 

trinta e nove canais catalogados. Nesta tabela é possível encontrar as seguintes informações: 

nome do canal, tipo de conteúdo, palavra-chave, duração média, descrição e link. 

 Na coluna “nome do canal” está o nome pelo qual o canal é chamado, na coluna “tipo 

de conteúdo” está uma descrição curta sobre o que se trata o conteúdo de cada canal, 

“palavra-chave” se refere a qual palavra foi utilizada na busca quando este canal apareceu, 
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“duração média” indica a duração média dos vídeos do canal, “descrição” inclui – quando 

havia – a descrição oficial disponível dentro da opção “sobre” de cada canal e, por fim, a 

coluna “Link” traz o link direto para o canal ao que está anexado. 

 Do total de trinta e nove canais, dez foram encontrados através da palavra-chave 

“jornalismo”, nove através da palavra “comédia”, dez através de “culinária”, cinco através de 

“esportes” e cinco através de “variedades”. A análise apresentada a seguir foi dividida pelas 

palavras-chave apresentadas com o objetivo de melhor detalhar as observações. 

 

2.3.3 Jornalismo 

 

 A busca através da palavra jornalismo retornou em sua maioria canais que não 

apresentam conteúdo relacionado ao jornalismo tradicional. Dos dez resultados catalogados, 

cinco se tratam de produções relacionadas a resenhas e indicações de compras de maquiagens, 

roupas e demais produtos voltados para o público feminino (Karol Pinheiro, Juliana Goes, 

SOS Debb, Armário de Madame e Maquilagem Blog). Um canal pertence à uma universidade 

(UFPR TV), dois pertencem a emissoras de TV que produzem conteúdo em formato 

tradicional (TV Cultura e TV UFG), um trata de resenha de livros (Ler antes de Morrer) e um 

traz matérias jornalísticas sobre cultura POP (Omeleteve). 

 Os cinco primeiros canais citados, relacionados ao público feminino, possuem uma 

estrutura narrativa muito parecida: com uma apresentadora introduzem produtos e assuntos 

que se relacionam com a temática do canal, experimentando em si mesmas maquiagens, 

penteados e qualquer outro produto que o canal esteja apresentando. Há, como em quase 

todos os canais aqui apresentados, uma quebra da “quarta parede” – quando o personagem em 

tela dialoga em direção à câmera, como se falasse diretamente com o espectador que o assiste 

-, em especial nestes canais, pois a apresentadora durante todo o tempo “conversa com seu 

espectador. 

 O canal UFPR TV, pertencente à Universidade Federal do Paraná, o canal da TV UFG 

e o canal da TV Cultura estão mais próximos do jornalismo tradicional. Apresentam 

programas com a presença de apresentadores e também matérias jornalísticas com narrativa 

tradicional, ou seja, talvez por se proporem a ser uma “televisão”, estes canais tentem 

reproduzir a narrativa de uma emissora analógica. No caso da TV Cultura, os vídeos 

disponibilizados são em grande parte conteúdo da própria TV analógica, se mostrando uma 
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espécie de “WebTV 1.0”, onde se trata mais de um alojamento de material audiovisual do que 

um novo conteúdo digital. 

 O canal de resenha de livros, “Ler antes de morrer” segue o mesmo padrão dos canais 

de conteúdo feminino. Conta com uma apresentadora que discorre sobre o tema abordado 

enquanto “conversa” com seus espectadores. Por fim, o canal Omeleteve traz conteúdo que 

varia de matérias jornalísticas pensadas de forma tradicional, ou seja, produzidas no mesmo 

formato que as matérias em programas de jornalismo apresentadas por emissoras de televisão 

analógicas, como coberturas de eventos e conteúdos parecidos com os já citados 

anteriormente, onde há a quebra da “quarta parede”, além de entrevistas e outros formatos 

próximos do jornalismo tradicional. Interessante destacar, porém, que o Omeleteve possui 

uma edição com cortes secos e vinhetas, mesmo em episódios que se aproximam do 

jornalismo tradicional. 

 A duração média dos programas varia de dois a vinte e cinco minutos, devido aos 

conteúdos disponibilizados pela TV Cultura serem, por se tratarem de conteúdos televisivos, 

ou seja, pensados para a televisão analógica, longos. O canal “Karol Pinheiro” possui uma 

média grande de 25 minutos, enquanto os demais se encontram na marca entre 5 e 10 

minutos. 

 

2.3.4 Comédia 

 

 A busca através da palavra-chave “comédia” retornou um total de nove canais 

catalogados. Destes, três apresentam conteúdo exclusivamente de esquetes de comédia (Porta 

dos Fundos, Parafernalha e Canal Ixi), um canal apresenta “pegadinhas” (La Fênix) e cinco 

apresentam conteúdos de humor, porém, sem um formato estritamente definido, englobando 

esquetes, animações, piadas etc. (Mundo Canibal, Irmãos Pilogo, JapaVlogs, Xafurdaria e 

Galo Frito), conforme mostrado em anexo. 

 Os quatro primeiros canais citados apresentam exclusivamente esquetes de humor, 

cujo conteúdo varia de cotidiano ao nonsense, sendo o Canal Ixi o único que trata quase que 

exclusivamente de assuntos do cotidiano. A duração dos vídeos destes canais é parecida, 

variando entre 3 e 9 minutos e apresentam uma narrativa linear, próxima a de quadros de 

comédia apresentados na televisão tradicional. 

 O La fênix segue a linha “Jackass”, apresentando “pegadinhas” e vídeos de violência 

corporal. Possui apresentadores que explicam o que farão com seus corpos durante o vídeo. 
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Os demais canais não possuem um formato tão restritivo de conteúdo, sendo possível 

encontrar vídeos que surgem da interação com os espectadores (muito comum no JapaVlogs e 

no Xafurdaria), animações (Mundo Canibal) e vídeos onde comediantes são o humor (Irmãos 

Pilogo e Galo Frito) e atuam como “showmen”, se relacionando com os objetos e sujeitos que 

encontram em cada matéria – similar a programas de comédia que imitam jornalismo na 

televisão. 

 O tempo de duração média dos vídeos de humor é parecida, variando no máximo entre 

três e nove minutos. As esquetes são mais curtas (três minutos), enquanto os programas que 

trazem interação e têm os apresentadores como fortes personagens são um pouco maiores 

(seis a nove minutos). 

 

2.3.5 Culinária 

  

 A busca através da palavra-chave “culinária” trouxe um total de dez canais. Destes, 

nove apresentam conteúdo exclusivamente de culinária e um (Canal da Thalita) apresenta 

outros temas além dos relacionados a culinária no canal. 

 Estes são os canais que, pelo menos nesta pesquisa, apresentam maior variação de 

nichos em suas produções. No geral, todos distribuem o mesmo produto: receitas de pratos em 

vídeo, apresentados por um apresentador que prepara e experimenta uma nova refeição a cada 

vídeo. No entanto, existe um canal que prepara apenas comida fitness (Fábrica de Monstros), 

um canal somente de doces (Danielle Noce), um canal apenas de receitas rápidas (Receitas de 

Minuto) e um canal apenas de comidas pesadas, inclusive “especializado em bacon” (Cozinha 

de Jack). Nenhum dos canais era especialista em alta cozinha e, mesmo os que não possuem 

uma especialidade, em sua maioria, apresentam receitas de comidas fáceis de fazer e que 

remetem ao dia-a-dia. 

 A duração média dos episódios de cada canal varia entre cinco e doze minutos, 

mostrando-se mais próximo das produções feitas para a internet – mais curtas do que as da 

televisão tradicional. Todos os canais possuem uma narrativa parecida, funcionam de forma 

linear, com um apresentador que conversa com o espectador e utilizam cortes de tempo para 

progredir na preparação dos pratos. 
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2.3.6 Esportes 

  

 A busca com a palavra-chave “esportes” trouxe um total de cinco canais. No entanto, 

apenas um deles possui vídeos relacionados a práticas desportivas e, mesmo assim, não 

produz nada, apenas reproduz trechos de produções esportivas de emissoras de televisão. 

 Um dos canais (Esporte Interativo) apresenta conteúdo editado de emissoras de 

televisão tradicionais e simplesmente os reproduz, outro canal (EncanadorChapado), 

apresenta gameplays (filmagem de partidas de jogos de videogame) do jogo Fifa (jogo de 

futebol para computadores e videogames que leva a marca da Fifa), outros dois 

(CanaldoMonark e Rezendeevil) também apresentam gameplays, porém de jogos que não têm 

relação com esportes e o outro canal (Você sabia?) apresenta curiosidades, incluindo as 

relacionadas a esportes. 

 O tempo de duração dos vídeos varia de três a doze minutos. A narrativa dos canais 

reproduz o mesmo que já foi citado anteriormente, os canais de gameplays exibem imagens 

dos jogos enquanto o apresentador do canal joga e faz comentários acerca do que ocorre na 

tela – alternando eventualmente para a imagem do apresentador e locutor, o canal de 

curiosidades segue a narrativa já comum no YouTube, com apresentadores falando 

diretamente com a câmera em monólogo – quando sozinhos – ou entre si quando 

acompanhados. O canal que replica conteúdos de esportes seleciona os que, ao que parece 

através de observação, serem os pontos-chave de cada vídeo e disponibiliza os mesmos 

online. 

 

2.3.7 Variedades 

  

 A busca através da palavra-chave “variedades” retornou um total de cinco resultados. 

Os seis canais de fato tratam de variedades, no entanto, três deles (Canal Nostalgia, Canal das 

Bee e Aqui Pode) têm uma linha editorial mais fechada – um aborda conteúdos da cultura 

POP dos anos 1980 e 1990, outro produz conteúdos voltados para o público LGBT e o outro 

conteúdos voltados à cultura japonesa e à vida no Japão. Um dos canais encontrados nesta 

parte da pesquisa, o “Jovem Nerd”, também aborda assuntos da cultura POP e, o programa 

deste canal chamado NerdOffice será o recorte desta pesquisa, que será detalhado a frente. 
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 Os seis canais possuem apresentadores que são também parte do canal. Em apenas um 

deles (Canal das Bee) existe mais de um apresentador que é trocado com frequência por outro. 

Nos demais canais, a figura do apresentador é muito forte e é parte integrante do canal.  

 Os programas se desenvolvem através de uma apresentação parecida com o que é feito 

comumente no YouTube, também com a quebra da “quarta parede”, numa espécie de 

conversa com o espectador. A edição apresenta cortes secos e introduz, muitas vezes deixando 

o apresentador apenas como locutor, imagens e vídeos sobre o tema que está sendo abordado. 

 A duração não difere muito das vistas em outros tipos de canais, com uma duração 

média que varia de cinco a onze minutos e os episódios seguem, como quase todos 

observados nesta pesquisa, uma narrativa linear. 

 

2.4 Observações sobre a cartografia realizada na Web  

 

 A busca realizada para este trabalho teve como finalidade encontrar canais de 

WebTVs que produzissem conteúdo com frequência e que, além disso, pudessem ser 

utilizados como uma espécie de “espelho” do novo modo de se fazer televisão – em um 

formato pensado para a internet e que, diferente do que ocorre na televisão analógica, sem a 

presença de uma empresa e/ou corporação responsável pela produção de todos os programas 

audiovisuais encontrados na plataforma, sendo possível identificar canais cuja produção é 

feita inteiramente pelos seus apresentadores. 

 Os trinta e nove canais encontrados possuem relevância atestada pela quantidade de 

inscritos – conforme citado, foram selecionados canais que tivessem ao menos vinte mil 

inscritos – e pela alta quantidade de views (número de vezes em que um vídeo foi assistido 

por uma pessoa) que pode ser atestada ao acessar os canais. Em alguns deles, como no caso 

do Porta dos Fundos, cada vídeo chega a ter três milhões de views em apenas uma semana – o 

que se trata de um público considerável para um meio que não possui a mesma penetração da 

televisão no Brasil. 

 Apesar de em alguns momentos os resultados através das palavras-chave não 

resultarem em canais cujo teor seja o ligado à palavra (caso dos canais de maquiagem e 

jornalismo), ou ao menos ao que tradicionalmente se espera que esteja ligado à tal palavra, os 

resultados encontrados servem para elucidar alguns pontos. 

 A presença de televisões tradicionais que utilizam o YouTube como ferramenta de 

difusão e armazenamento de vídeos que foram veiculados no formato analógico (TV Cultura e 
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TV UFG) é interessante, pois apesar de não ter sido pensado para a internet, os programas 

precisam ser editados de forma a se adequar ao meio – não possuem intervalos e muitas vezes 

são disponibilizados apenas os momentos-chave de determinado programa. Neste caso, apesar 

do programa ser uma reprodução do formato que o programa apresenta na televisiva 

tradicional, ele passa por um processo de edição que o reformata para a Web – adequando-se 

a linguagem utilizada na internet. 

 Já os canais de esquetes possuem uma linguagem inteiramente voltada para a web. 

Apresentam vídeos curtos e, apesar de não trazerem nenhum recurso narrativo novo se 

utilizam de cortes secos (muito comum em vídeos na web) e de temáticas que dialogam com 

conteúdos que são replicados em redes sociais e portais na internet. 

 Os canais com apresentador – provavelmente a maioria do que existe no YouTube – 

possuem suas particularidades. Funcionando como uma conversa-monólogo, os 

apresentadores possuem uma espécie de local fixo onde gravam suas “conversas” e/ou fazem 

vídeos temáticos nas ruas – entrevistas, visitas a locais, eventos, etc. –, possuem uma 

linguagem informal (completamente diferente do que é visto os canais que se propõe a 

produzir conteúdo científico), e, creio que o foco principal é o de que o apresentador – neste 

tipo de canal – é não somente parte, mas também uma das principais atrações que são 

vendidas no canal. 

 Um ponto importante a ser destacado sobre os canais encontrados é que eles se 

encaixam na questão da interação, definida como uma das características da WebTV. Todos 

os canais apresentados possuem perfis em ao menos duas redes sociais (Facebook e Twitter), 

que servem como canais de distribuição de links para os vídeos e, principalmente, uma forma 

para que os apresentadores – e também canais como o Porta dos Fundos, que não possui um 

rosto, mas um perfil “empresarial – dialoguem, respondam perguntas, informem novidades, 

ou seja, mantenham um relacionamento com os seus espectadores. 

 Além da presença nas principais redes sociais, alguns canais possuem perfis em outras 

redes – como o Snapchat (rede social para o envio de vídeos curtos que desaparecem após 

assistidos) e Instagram (rede social para compartilhamento de fotos), onde disponibilizam 

conteúdo extra sobre si – englobando assuntos do dia-a-dia, making of e qualquer outro 

conteúdo produzido rapidamente e que não se encaixaria como uma produção completa do 

canal. 

 Uma vez que pensamos os conteúdos veiculados no YouTube como uma forma de 

televisão, não gera surpresa que as produções tenham características da televisão analógica ao 
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mesmo tempo em que trazem novas formas de linguagem, como colocado por Capanema e 

França (2013):  

 

A inserção da televisão num contexto de convergência tecnológica e 

cultural desencadeia o aparecimento de novas práticas e o resgate de 

antigas, bem como uma produtiva mistura de propriedades televisivas 

e computacionais (CAPANEMA e FRANÇA, 2013, p. 23). 
 

 Cabe salientar, no que diz respeito à linguagem adotada na WebTV na atualidade, 

como coloca França e Capanema (2013), que a nascente lógica midiática – de ambas a 

televisão analógica e a WebTV – vale-se de apropriações de processos, práticas e linguagens 

de meios já consolidados e então, a partir destes, esboçam seus primeiros passos e criam 

características próprias. 

 As produções que estão sendo feitas atualmente – sem qualquer apoio ou chancela de 

grandes emissoras – possuem uma linguagem que se baseia em parte no que foi feito na 

televisão mas, ao mesmo tempo, trazem novas formas de se comunicar e narrar assuntos e 

histórias e, além disso, começam a tomar forma e se replicar através de mais e mais canais. 

 Os resultados encontrados vão ao encontro do que afirma França e Capanema (2013) 

acerca da linguagem e forma de se produzir conteúdos web: 

 

Sua linguagem não apresenta grandes rupturas com a linguagem 

televisiva, com exceção dos vídeos armazenados na categoria “vídeos 

da internet”, que realmente usam uma linguagem diferente, na qual 

imperam o amadorismo, a brevidade de duração e a exploração de 

personagens não famosos (pessoas comuns) (FRANÇA e 

CAPANEMA, 2013, p. 30). 

 

 Analisando os resultados da pesquisa, os canais de WebTV que representam – ou 

tentam simular – um formato voltado para a televisão analógica, possuem uma linguagem e 

forma muito similares ao que é feito na televisão tradicional (caso da TV Cultura, TV UFG e 

UFPR TV), enquanto os canais nascidos e pensados inteiramente na web tendem a usar uma 

linguagem mais informal, própria – a questão dos cortes secos é muito comum – e seus 

apresentadores são os personagens anônimos explorados como parte do conteúdo.   

Dessa forma, referências do universo da televisão tradicional surgem com grande 

frequência na internet, ao mesmo tempo em que a televisão analógica acaba por utilizar certos 

aspectos do que vigora na internet. Isto nos leva à necessidade de inserir uma discussão – 

apresentada no próximo capítulo – que se faz relevante para esta pesquisa, que diz respeito à 
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forma como a narrativa dos produtos audiovisuais se desenvolve em um contexto de meios 

digitais e suas especificidades. 

 

 

3- A NARRATIVA NO MEIO DIGITAL 

 No capítulo anterior foi apresentada uma cartografia sobre os principais canais de 

WebTV presentes no YouTube, identificados a partir da metodologia proposta conforme 

detalhamos anteriormente. A partir desse mapeamento, pretendemos aprofundar a discussão 

sobre a forma de narrar no meio digital. Por se tratar de um meio novo, nosso objetivo é 

entender como a narrativa digital se desenvolve, uma vez que a linguagem da internet se 

forma através do hipertexto e da hipermídia. 

 A internet vem desenhando um novo formato de se fazer conteúdo audiovisual. Como 

apresentamos no capítulo anterior, existem diversos canais na web que produzem conteúdo 

exclusivo para esta mídia e que possuem um número grande de espectadores. Além disso, 

conforme trataremos neste capítulo, novas formas de produção e distribuição possibilitadas 

pela internet crescem a cada dia, como os serviços de vídeo sob demanda. 

 Assim, compreender como a narrativa se constrói a partir das tecnicalidades do meio 

digital e das mudanças técnicas que este proporciona se faz importante. Portanto, neste 

capítulo discorremos acerca da narrativa encontrada no meio digital, tendo como foco vídeos 

e programas disponibilizados na plataforma selecionada para ser objeto deste trabalho, o 

YouTube e, devido ao seu forte crescimento no mundo e, também no Brasil, abordar os 

serviços de vídeo sob demanda, tendo a Netflix como principal foco. 

 A escolha deste serviço se dá não apenas pela penetração que possui no país – 

conforme falamos mais a frente -, mas também por compartilhar características com a 

plataforma selecionada como objeto desta pesquisa, o YouTube. Ambos trabalham com 

conteúdo original – aqui entendido como disponível apenas na plataforma, ou seja, a Netflix 

com produções próprias e o YouTube com produções de usuários que disponibilizam seus 

conteúdos exclusivamente na plataforma - e de terceiros – programas e séries de televisão de 

emissoras tradicionais disponíveis na Netflix e também no YouTube -, dessa forma, são dois 

formatos que obtiveram sucesso e que estão inseridos no mesmo meio, sendo um tema 

relevante para ser discutido neste trabalho. 

 

3.1 A Narrativa online 
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 A ação de narrar é algo encontrado nas mais diversas formas de comunicação humana, 

passando desde as pinturas encontradas em cavernas até às novas e complexas formas de 

narração, frutos de convergências midiáticas proporcionadas por novos meios tecnológicos. 

No entanto, o ato de narrar é um dos nossos mecanismos cognitivos primários para uma 

compreensão do mundo, sendo um dos principais modos pelos quais construímos 

comunidades – desde tribos primitivas a comunidades modernas e virtuais como as que temos 

nos dias de hoje (MURRAY, 2003). 

 Para que haja uma narração, se faz necessária a presença de um narrador, que Leite 

(1997) afirma estar distinguido em três possíveis tipos: narrador-onisciente, narrador-

testemunha e narrador-protagonista. No entanto, dentro das possibilidades de 

desenvolvimento do narrador-onisciente, é possível que nos deparemos com uma 

especificidade, o narrador-onisciente neutro. 

 O narrador-onisciente, segundo Leite (1997), pode narrar os acontecimentos a partir de 

múltiplos pontos de vista, da periferia, do centro ou mesmo como se estivesse fora do que 

ocorre. Possui como traço característico a intrusão, ou seja, tece comentários acerca da vida, 

costumes, moral, que podem ou não estar entrosados com a história narrada. Enquanto o 

narrador-onisciente neutro possui características parecidas, mas, como é indicado em sua 

nomenclatura, se mantém neutro, sem tecer comentários, podendo inclusive atingir uma aura 

enigmática. O narrador-testemunha age, como sua nomenclatura informa, como uma 

testemunha dos acontecimentos, discorrendo em primeira pessoa o que ocorre a partir do 

ponto de vista de um personagem secundário, criando com o leitor um laço mais direto e 

verossímil. Por fim, o narrador-protagonista narra a partir do centro dos acontecimentos, com 

todo o foco a partir do seu ponto de vista, suas percepções e sentimentos. 

 Uma narração pode abordar qualquer tema, mas, para que uma história seja contada é 

necessário que um personagem a protagonize – seja um personagem o que for, um ser 

humano, uma árvore ou qualquer outro foco de ações. Segundo Gancho (2012), o personagem 

é aquele responsável pelo desenrolar do enredo tratado, é o realizador das ações que 

desenvolvem a trama. Mas ainda, segundo coloca, um personagem é sempre uma invenção – 

mesmo quando se trata de personagens baseados em pessoas reais, pois o personagem está 

ligado à história e sua existência está condicionada à uma participação efetiva no enredo 

desenvolvido. 
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 A forma de se narrar, como coloca Motta (2007), pode surgir de diversas maneiras, 

desde a tradição oral de períodos pré-históricos que precederam o surgimento da escrita, pode 

surgir em filmes, livros, músicas ou mesmo imagens. Os produtos midiáticos exploram 

diversos tipos de narrativas, como fictícias – telenovelas, séries, musicais, videoclipes etc. – 

ou fáticas, como conteúdos jornalísticos. Porém, Leite (1997) afirma que aquele que narra, 

narra o que viu, viveu, testemunhou, além de também o que imaginou, sonhou e desejou. 

Sendo assim, o ato de narrar e a ficção que é narrada praticamente nascem juntas. 

 Nesse contexto, a narrativa está presente em todas as formas de se contar histórias, 

portanto, não haveria de ser diferente quando falamos sobre os meios digitais e, nisto, 

incluímos a internet e as plataformas que hospedam e distribuem conteúdo audiovisual através 

da grande rede, como é o caso do YouTube. 

Os vídeos e programas disponibilizados diariamente nesta plataforma, como vimos 

anteriormente, são produzidos por pessoas ao redor do mundo sem que haja, em sua maioria, 

uma determinação expressa de um conglomerado midiático sobre como e o que deve ser feito. 

Dessa forma, os programas que observamos no capítulo anterior comumente possuem um 

apresentador no qual o programa se baseia – seja na demonstração de objetos, gameplays ou 

qualquer assunto relacionado ao canal – em experiências pessoais do personagem que 

apresenta. 

 Assim, é possível dizer que os apresentadores são parte fundamental do canal, muitas 

vezes sendo caracterizados como “dono” ou “donos” destes canais, sendo então os narradores 

dos conteúdos que lá estão. Apesar de estarem materializados e serem, na maior parte dos 

casos, os centros de atenção das produções, eles são os responsáveis por levar o espectador 

por todo o assunto abordado. Os canais de gameplays e que apresentam e indicam produtos 

podem ser comparados ao que Walter Benjamin (1994, p. 17) explicita a respeito de Gotthelf, 

Nodier e Hebel em seu papel de narrador: “... Gotthelf, que dá conselhos de agronomia a seus 

camponeses, num Nodier, que se preocupa com os perigos da iluminação a gás e num Hebel, 

que transmite a seus leitores pequenas informações científicas em seu Schatzkästlein”. 

Segundo Benjamin (1994, p. 19), a verdadeira narrativa deve ter um papel utilitário, “seja 

num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de 

vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos”. 

 Partindo desta ideia, os apresentadores do YouTube podem ser considerados 

narradores e personagens, onde além de narrarem suas próprias histórias, também narram 

conteúdos e distribuem informações da forma que julgam mais apropriada, ou seja, cada canal 
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possui um narrador responsável por formatar o objeto que será narrado ao seu jeito, com as 

particularidades da sua persona e daqueles que produzem os conteúdos deste canal, podendo 

ser possível encontrar – a depender do tipo de canal abordado – cada um dos tipos de 

narradores citados acima. 

A padronização – de forma pré-definida de linguagem para a narração de cada tipo de 

programa, como os reality shows, novelas, programas de auditório etc. - de como se narrar 

que vemos em programas tradicionais pode ou não ser adotada por canais de sucesso na 

internet, como vimos na cartografia apresentada no capítulo anterior.  

Levando em conta que trabalha-se com um meio que disponibiliza novas 

possibilidades técnicas de produção, como a criação de vídeos com câmeras de baixo custo 

quando comparadas aos valores dos equipamentos utilizados pelas emissoras de televisão 

tradicionais, sem a necessidade de aprovação por uma cadeia produtora, não há a necessidade 

de ser definida uma classificação etária, sua periodicidade pode ser definida pelos próprios 

produtores/apresentadores e, por fim, sua duração – como trata-se de conteúdos sob demanda 

– pode variar conforme episódio e ser prolongado ou reduzido conforme o tema. 

No que diz respeito à distribuição, a capacidade técnica permitida pelo YouTube e 

pelo meio digital traz uma significativa diferença na forma de se expor um programa, 

principalmente para aqueles que são “produtores amadores”. Uma vez editado, o conteúdo 

pode ser disponibilizado no YouTube gratuitamente onde podemos entender como uma 

emissora, que veicula as produções de milhões de pessoas ao redor do mundo para seu 

público. 

Estas diferenças técnicas influem na narrativa de um programa, uma vez que, ao 

produzir, estão em foco estas particularidades do meio digital. Não somente isto, a internet 

também possui características intrínsecas que ajudam a moldar a forma de se narrar na 

internet, num contexto onde os conteúdos e assuntos estão conectados em formato de 

hipertexto. 

 

3.2 A linguagem digital e o hipertexto 

  

 A internet é um meio digital que comumente é ligado ao virtual, segundo o qual Levy 

(1996, p.18) afirma: “o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual”. O virtual trata de 

oportunidades de desdobramentos que podem se desenvolver a partir do “atual”, o virtual é “o 

nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou 
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uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização” (Levy, 1996, p. 

17). O virtual é o que existe em possibilidade e não no ato em si, trata-se da expectativa de 

uma atualização. 

 O meio digital, mais precisamente a internet, faz parte desta cultura da “virtualização”. 

Levy (1996) utiliza o exemplo das comunidades virtuais, onde é possível organizar-se sobre 

uma base de afinidade através de sistemas de comunicação que estão inseridos neste meio 

(tomemos como exemplos claros as redes sociais e os fóruns). Estas comunidades surgidas a 

partir da virtualização reinventam uma cultura nômade, onde apesar de “não-presente”, estão 

repletas de paixões, projetos, amizades, conflitos e demais tipos de relacionamentos, que se 

criam e mantém através de uma reconfiguração com um mínimo de inércia. Com a internet 

somos capazes de multiplicar os espaços, criando nômades que se deslocam não mais entre 

espaços físicos, mas sim entre uma rede e outra. 

 Com estas características e potencialidades, a internet, como um meio digital e que faz 

parte do virtual, possui características diferentes dos meios analógicos, que eram os únicos 

meios de comunicação antes do surgimento do meio digital. Estas características implicam no 

surgimento de uma nova forma de se comunicar, ou colocando de outra forma, de expor 

mensagens e conteúdos de forma online. Com isso, uma das principais características da 

internet como meio é o hipertexto. 

 Entender o hipertexto, termo cunhado na década de 1960 por Theodore H. Nelson, é 

fundamental para compreender como é feita a leitura dos conteúdos na internet e, por sua vez, 

como é construída uma narrativa que, no caso do objeto deste trabalho, utiliza de diferentes 

ferramentas proporcionadas pela plataforma em que está hospedado para narrar, em um 

formato hipertextual ou em alguns casos, hipermidiático. 

 Cabe aqui um breve histórico de como surgiu o conceito de hipertexto. A ideia do que 

é um hipertexto surgiu primeiramente em 1945, criada por Vannear Bush, em um artigo 

intitulado “As We May Think”, que, conforme nos conta Levy (2010), tratava sobre a forma 

em que a mente humana funciona – através de associações: 

 

A mente humana não funciona desta forma, mas sim através de 

associações. Ela pula de uma representação para outra ao longo de 

uma rede intrincada, desenha trilhas que se bifurcam, tece uma trama 

infinitamente mais complicada do que os bancos de dados de hoje ou 

os sistemas de informação de fichas perfuradas existentes em 1945 

(LEVY, 2010, p. 28). 
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 O formato de hipertexto com o qual convivemos na internet está muito próximo do 

que é apresentado por Levy. Os múltiplos links na tela nos levam, ou podem levar, a 

caminhos de forma não sequencial e sem seguir regras específicas. O leitor escolhe a forma 

que deseja ler sobre um conteúdo, seja ele qual for e em que página estiver. 

 Apesar da ideia de Bush, apenas nos anos 1960 o termo “hipertexto” foi apresentado 

por um teórico, como dito anteriormente, chamado Theodore H. Nelson, que inventou o termo 

para exprimir a ideia de escrita/leitura não linear em um sistema de informática, quando 

naquela década os primeiros sistemas militares de teleinformática acabavam de ser instalados 

e os computadores, por sua vez, não evocavam os bancos de dados nem o processamento de 

textos (Levy, 2010, p. 29). 

 Para uma definição mais clara do que é o hipertexto - utilizando conceitos teorizados 

por Levy (2010), Landow (1992) e Negroponte (1995) -, aqui o definimos como uma forma 

de leitura ou escrita não linear e não hierarquizada que, desta forma, permite o acesso a outros 

conteúdos de forma instantânea. O hipertexto está presente desde o início da internet. Um 

exemplo que deixa sua função muito clara é a Wikipedia
31

, onde um texto sobre determinado 

assunto possui em seu corpo links para outros temas que são abordados e, caso o leitor se 

interesse, pode mudar de página e assunto de forma não linear e sem ter, previamente, 

terminado a leitura do primeiro texto que lia. 

 Segundo Levy (2010), o hipertexto seria um conjunto de “nós” ligados por conexões e 

estes “nós” podem ser palavras, imagens, gráficos. O hipertexto é, analisado por um viés 

funcional, um programa para se organizar e obter conhecimentos, dados e a própria 

comunicação. Landow (1992) possui uma definição parecida, tratando os “nós” de Levy como 

“elos” que, de forma prática, são os links encontrados dentro das páginas na internet que 

levam o leitor/espectador a outras páginas com informações correlatas ao que ele estava lendo 

previamente. 

FIGURA 3: O Hipertexto 

                                                           
31

 Enciclopédia virtual gratuita que é atualizada e editada pelos próprios leitores. Disponível em: 

www.wikipedia.org.  

http://www.wikipedia.org/
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Fonte: Educação Globo
32

 

 A imagem apresentada anteriormente serve para exemplificar visualmente a 

possibilidade de leitura proporcionada pelo hipertexto, demonstrando a sua não-linearidade. 

Dessa forma, como exemplifica a imagem, com o hipertexto o leitor pode traçar um caminho 

próprio para a sua leitura, fazendo a absorção dos conteúdos de links exibidos no seu texto 

principal conforme eles aparecem e, após, retornando à sua leitura. Caso prefira, pode fazer a 

leitura aprofundada somente de alguns pontos que achar interessante, ou mesmo atentar 

apenas ao seu texto principal e salvar os outros links para uma leitura posterior. 

 Negroponte (2000) coloca que em um livro impresso, o conteúdo demonstrado – 

frases, parágrafos, páginas etc., são alocados em uma ordem determinada pelo autor do livro, 

mas, além disso, esta ordem é determinada também pela configuração física do próprio livro. 

Isto se modifica quando nos deparamos com um texto virtual, onde diversos textos estão 

concatenados através de links que não precisam seguir nenhuma estrutura tão rígida quanto a 

de um livro físico. 

 O hipertexto informatizado, no entanto: 

 

Permite todas as dobras imagináveis: dez mil signos ou somente cinquenta 

redobrados atrás de uma palavra ou ícones, encaixes complicados e variáveis, 

adaptáveis pelo leitor. O formato uniforme da página, a dobra parasita do 

livro, a encadernação independente da estrutura lógica do texto não têm mais 

razão de ser (LEVY, 2010, p. 41). 

 

                                                           
32

 Disponível no link: http://educacao.globo.com/portugues/assunto/estudo-do-texto/hipertexto.html. Acesso em: 

25/12/2015 

http://educacao.globo.com/portugues/assunto/estudo-do-texto/hipertexto.html
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 O que é comumente conhecido como link está fortemente ligado ao hipertexto 

informatizado, pois aqueles se tratam basicamente de conexões que interligam informações 

que podem estar no mesmo site ou mesmo em sites e servidores diferentes. Na Wikipedia, 

exemplo dado acima, os hipertextos aparecem destacados, indicando que são links para outras 

páginas com informações aprofundadas sobre a palavra em questão. Segundo Koch (2005, p. 

63) “eles permitem ao leitor realizar livremente desvios, fugas, saltos instantâneos para outros 

locais virtuais da rede, de forma prática, cômoda e econômica”. Com o tempo, este formato de 

conexões entre conteúdos se desenvolveu além da linguagem puramente textual e abarcou 

outros tipos de mídia, como as imagens, áudios e vídeos, que se tornaram comuns para o meio 

digital. 

Assim, uma vez que no ambiente virtual da internet múltiplos tipos de mídia estão 

presentes juntamente, devemos tratar a plataforma YouTube como um ambiente que propicia 

o que chamamos de hipermídia. A hipermídia é peça fundamental do site e da forma em que a 

narrativa audiovisual é composta na internet. Aqui tratamos o termo segundo a definição 

proposta por Negroponte (1995), que define o termo como: 

 

Um desenvolvimento do hipertexto, designado a narrativa com alto 

grau de interconexão, a informação vinculada (...) Pense na hipermídia 

como uma coletânea de mensagens elásticas que podem ser esticadas 

ou encolhidas de acordo com as ações do leitor. As ideias podem ser 

abertas ou analisadas com múltiplos níveis de detalhamento 

(NEGROPONTE, 1995 p. 66).   
 

Em resumo, a hipermídia é uma junção da multimídia e o hipertexto. Seguindo a 

mesma lógica de livre associação do hipertexto, a hipermídia também permite múltiplas 

conexões de forma não-linear, porém enquanto o hipertexto trata de conteúdo textual, a 

hipermídia apresenta um conjunto de diferentes mídias, permitindo que o usuário tenha uma 

experiência simultânea entre textos, imagens, sons e vídeos. Assim, segundo coloca Santaella 

(2004), a hipermídia configura-se como a linguagem de um novo espaço que surge junto com 

o meio digital: o ciberespaço.  

Embora haja algumas divergências acerca de uma definição que contemple a todos os 

teóricos acerca do tema, a autora indica haver consenso sobre o que de fato é o ciberespaço: 

 

Um sistema de comunicação eletrônica global que reúne os humanos e 

os computadores em uma relação simbiótica que cresce 

exponencialmente graças à comunicação interativa. Trata-se, portanto, 

de um espaço informacional, no qual os dados são configurados de tal 

modo que o usuário pode acessar, movimentar e trocar informação 
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com um incontável número de outros usuários (SANTAELLA, 2004, 

p. 45). 

 

 Tomando como exemplo a plataforma onde é alocado o objeto deste trabalho e a 

principal plataforma de vídeos na internet atualmente, o YouTube, e, tendo em mente que a 

linguagem hipermídia faz parte da forma que a internet funciona, precisamos discorrer sobre 

como isso influi na forma de narrar nas produções pensadas e distribuídas nos vídeos 

existentes no site.  

 

3.2.1 YouTube e uma narrativa hipermidiática 

 

O YouTube é um site composto inteiramente por hiperlinks, ao assistir a um vídeo o 

espectador tem dentro da mesma página diversas imagens que são, na verdade, links para 

outros vídeos que podem ter alguma relação temática com o que é assistido no momento ou, 

caso o espectador já tenha usado o site anteriormente e seu histórico de navegação esteja 

salvo, pode se deparar com a sugestão de vídeos que tenham relação com o que o site 

“entende” ser o gosto pessoal deste espectador. 

A imagem abaixo exemplifica melhor como é formada a tela do site: 

 

FIGURA 4: Tela do YouTube 

 

Fonte: Print do autor 

  



61 
 

 Ao centro está o vídeo que é assistido, à direita estão os vídeos sugeridos e 

relacionados e, abaixo do vídeo assistido, está a caixa de comentários onde os espectadores 

podem publicar suas opiniões, ideias ou mesmo discutir entre si qualquer tema que desejem. 

 

FIGURA 5: Vídeos relacionados no YouTube 

 

Fonte: Print do autor 

Os vídeos relacionados, como demonstrado acima, são indicações do YouTube de 

acordo com o tema ou gosto pessoal do espectador – definido de forma automática pelo 

sistema, através da análise do histórico de navegação. Um ponto interessante a destacar é a 

indicação de reprodução automática, que, quando ativado, inicia automaticamente o próximo 

vídeo da lista quando o que estava sendo previamente assistido é encerrado, gerando um fluxo 

contínuo de exibição. 

Por fim, esta é a caixa de comentários do vídeo utilizado no exemplo, onde qualquer 

usuário cadastrado no site YouTube pode deixar um comentário: 

 

FIGURA 6: Caixa de comentários do YouTube 
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Fonte: Print do autor 

 

É comum que discussões acerca do vídeo que esteja em tela surjam sem qualquer 

mediação dos apresentadores/produtores, apesar de, como veremos mais no próximo capítulo, 

esta atitude seja incentivada pelos donos do “canal”. No entanto, os próprios comentários são 

uma peça importante no que diz respeito à forma de distribuição de conteúdos na internet, 

pois possibilitam uma interatividade muito mais direta do que vemos comumente na televisão, 

no rádio ou em jornais. Inclusive, a interação é um fator importante e coloca, muitas vezes, o 

espectador, de certa forma, em um papel de produtor. 

 Já discorremos acerca das múltiplas possibilidades que o YouTube dispõe para aqueles 

que desejam produzir e difundir através do site, no entanto, faz-se necessário entender como a 

plataforma pode influir no caminho que o usuário traça no site e, por consequência, influir na 

forma em que os produtores criam suas obras. 

 Para isso, precisamos compreender algumas formas de funcionamento da plataforma. 

O YouTube possibilita que seus usuários disponibilizem uma quantidade infinita de vídeos – 

até porque é através destas publicações que o site é capitalizado - o que permite uma 

despreocupação por parte daqueles que produzem, pois, uma vez que não há um limite de 

upload de vídeos, podem produzir incessantemente.  

 Uma das possibilidades que o site oferece é a inserção de hiperlinks – como tratamos 

anteriormente – diretamente nos vídeos, como é exibido abaixo: 
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FIGURA 7: Hiperlinks no YouTube 

 

Fonte: Print do autor 

 

 Os quadrados exibidos acima são links que levam para outros programas do mesmo 

canal e um deles leva para uma página onde o espectador pode “assinar” a página. Ao assiná-

lo passa a receber e-mails toda vez que o canal disponibilizar novos vídeos. Essa capacidade 

técnica permite que o produtor indique um caminho, através de hiperlinks, que deseja que seu 

espectador siga, ou seja, ele utiliza a possibilidade da hipermídia para criar um caminho 

narrativo para seu espectador. 

 Como falado anteriormente, o site é composto de links que são, na verdade, hiperlinks, 

que prendem o usuário ao site, levando-o de vídeo em vídeo. Dessa forma, o produtor sabe, 

no caso citado, que ao final do vídeo será oferecido ao seu espectador um outro produto do 

seu próprio canal ou outro conteúdo que o mesmo desejar. Porém esta é apenas uma das 

formas de se utilizar esta possibilidade técnica. 

Muitos produtores utilizam a possibilidade de inserir hiperlinks na tela do vídeo como 

um recurso narrativo, muitas vezes para indicar que o espectador assista a um vídeo anterior – 

caso o novo seja uma continuação de um produto mais antigo -, pode indicar sites 

relacionados ao tema, links para sites de patrocinadores ou mesmo inserir mensagens de 

textos na tela. 

Ainda a respeito das possibilidades de tela, o site permite a inserção de legendas para 

qualquer vídeo. Assim, caso queira, o produtor pode legendar os seus vídeos para qualquer 

língua – inclusive inserindo mais de uma legenda por vídeo – e, com isso, atingir um público 
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maior. Um dos canais citados na cartografia, o “Aqui Pode” insere legendas em japonês para 

que os moradores daquele país possam entender o que é falado. 

Outros aspectos são possibilitados pelo formato da plataforma YouTube que difere a 

narrativa digital da que estamos acostumados na televisão. No início de cada vídeo é exibido 

um anúncio, que pode ou não ter a ver com o tema do canal. Esta é a forma de monetizar os 

conteúdos no YouTube e, ao clicar em um vídeo para assisti-lo, o espectador precisa esperar 

cinco segundos até que possa parar a exibição da propaganda e começar a assistir o vídeo que 

buscou primeiramente. Com este tempo de cinco segundos, anunciantes podem criar peças 

audiovisuais que se preocupam em prender a atenção de quem as assiste dentro desta janela de 

tempo ou, em alguns casos, peças de apenas cinco segundos. 

Um fator muito interessante acerca do formato do YouTube e, talvez seja uma 

característica própria do virtual, é que – por se tratar de conteúdos sob demanda – a divisão da 

audiência não se dá da mesma forma que ocorre na televisão. Um canal não compete 

diretamente com o outro pela busca de visualizações – a forma em que a audiência é 

contabilizada no site é através do número de views, onde cada visualização é feita por uma 

única pessoa -, uma vez que o espectador pode assistir a um vídeo e depois a outro sem a 

necessidade de dividir a atenção, como ocorre na televisão tradicional. Assim, é comum que 

os apresentadores indiquem canais de parceiros e, além disso, participem de vídeos de outros 

youtubers como forma de aumentar a sua notoriedade no site e com os espectadores de ambos 

os canais, ou seja, no YouTube não existe uma briga pela audiência da forma tradicional que 

ocorre na televisão. 

Além da participação em programas de outros youtubers, também é comum que o 

dono de um canal tenha um segundo canal, onde ele faz o que chamam de Daily vlogs, que 

são vídeos sem nenhum assunto específico, gravados diariamente e que servem unicamente 

para mostrar como é o dia-a-dia deste apresentador. Com isso, é criada uma segunda linha 

narrativa para estes programas, onde uma vez que o apresentador se torna parte intrínseca do 

conteúdo, o interesse por trás da narrativa de sua vida cresce o suficiente para justificar a 

criação de um segundo canal, que serve exclusivamente para expor sua vida pessoal. 

Com este segundo canal, o youtuber expõe sua intimidade através de vídeos 

“amadores”, que não seguem uma linguagem permanente, podendo apresentar qualquer 

formato de acordo com o que está sendo filmado. Com isso, o apresentador torna a sua vida o 

único assunto que é consumido por seus espectadores dentro deste espaço. Acreditamos que 
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este formato de conteúdo se aproxima de um reality show, que se desenvolve como um diário 

virtual, uma narração do cotidiano formatada para os meios digitais. 

Isto é fruto de um conjunto de possibilidades técnicas proporcionadas pelo 

desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, como, para citar alguns exemplos muito 

claros, câmeras leves e de pequenas dimensões – que permitem a portabilidade – e o espaço 

fornecido pelo YouTube para tais publicações, onde é possível que se agrupe um público com 

interesse neste tema. 

Cremos que este formato narrativo, onde o foco é o cotidiano de um personagem que 

se desenvolve dentro da própria plataforma se mostra como uma ruptura do que é feito na 

televisão tradicional. Afinal, nesta os espaços competem e não podem coexistir – como no 

caso da internet, onde as publicações são distribuídas sob demanda e não há uma concorrência 

direta por audiência entre canais no YouTube. 

Dessa forma, o que vemos é que a narrativa – ou a forma de narrar – no YouTube se 

difere da forma de narrar da televisão tradicional não apenas por ser construída – em muitos 

casos – por pessoas sem ligação com a indústria, que começaram a produzir sozinhas e 

seguem regras próprias, mas também porque o meio digital propicia diferentes possibilidades 

técnicas que são exploradas das mais diversas formas pelos produtores do site. 

No entanto, uma parte importante da forma em que se produz conteúdo – não somente 

no que diz respeito aos vídeos, mas também a outros tipos de material – deve ser citada, é a 

interatividade. Uma vez que a comunicação entre produtor-espectador na internet é muito 

mais direta do que na televisão e em outros meios analógicos, é importante discorrer sobre o 

papel desta interatividade como forma de influência em como se produz para a internet. 

 

 

 

3.3 Um universo interativo 

  

 A interatividade é uma das chaves do funcionamento da internet como a conhecemos. 

A possibilidade de qualquer usuário ter o poder de produzir, dialogar e expor qualquer ideia 

dentro de sites na internet está presente no dia-a-dia daqueles que utilizam a grande rede. Em 

“A Cultura da Participação”, Shirky (2011) trata de um caso ocorrido na Coréia do Sul, onde 

jovens adolescentes se levantaram contra uma política adotada pelo governo após saberem 

sobre o assunto em uma página de fãs de uma banda de música POP sul-coreana. Neste site, 
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conforme coloca Shirky, qualquer usuário poderia ser um produtor de conteúdo e, através da 

plataforma onde estava – a internet e o site – atingir um número gigantesco de pessoas ao 

postar qualquer tipo de mensagem que desejasse. 

 

A informação se tornava tão ampla e publicamente disponível quanto 

qualquer artigo num jornal coreano, e mais disponível do que grande 

parte do que era visto na TV (...) Além disso, os receptores daqueles 

pedacinhos de mídia amadora não eram consumidores silenciosos, e 

sim, eles mesmos, produtores barulhentos, capazes tanto de reagir a 

essas mensagens como redistribuí-las à vontade (SHIRKY, 2011, p. 

21). 

 

 Apesar de ser um caso que está longe da realidade brasileira, não é difícil encontrar 

exemplos no país onde a interatividade se destaca, principalmente se pensarmos nos memes 

que surgem diariamente na “internet brasileira”. Para citar um caso, em 2013 a revista Veja 

São Paulo fez a matéria com um empresário que gastava quantidades elevadas de dinheiro em 

suas saídas à noite, no que a revista o chamou de “Rei do Camarote”
33

. A matéria continha um 

vídeo, que foi ostensivamente replicado pelos leitores do artigo. 

 Talvez por acharem o conteúdo absurdo, muitos leitores começaram a questionar a 

veracidade do personagem apresentado pela revista, indicando que se tratava de uma 

brincadeira de algum programa de televisão. Estes comentários foram publicados com 

tamanha quantidade que, três dias depois após a publicação da matéria original, a revista Veja 

São Paulo fez uma nova publicação
34

, desta vez explicando como se deu o processo de 

apuração e reafirmando a veracidade da história. Este caso é interessante, pois mostra como a 

interatividade permitida pela internet – com os comentários no artigo e em redes sociais 

acerca do tema – criou a necessidade de que um veículo tradicional publicasse uma resposta 

para garantir e reafirmar a sua credibilidade. 

 Tomando como exemplo o objeto deste trabalho, o NerdOffice é produzido por 

pessoas que também possuem um podcast
35

 – chamado de NerdCast - que aborda temas 

parecidos com o do seu produto audiovisual. No episódio de número 465
36

, os apresentadores 

entrevistaram o designer Romero Britto e, apesar de ser o podcast do site com mais número de 
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 Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/materia/reis-do-camarote/ Acesso em: 02/01/2015 
34

 Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/materia/alexander-almeida-rei-camarote-balada-vida-apos-

fama?utm_source=redesabril_info&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_info Acesso em: 

10/01/2015 
35

 Um podcast é uma espécie de programa de rádio, ou seja, um conteúdo de áudio produzido e disponibilizado 

para download na internet. Acesso em: 11/01/2015 
36

 Disponível no link: http://jovemnerd.com.br/nerdcast/nerdcast-465-as-cores-do-sucesso-de-romero-britto/ 

Acesso em: 11/01/2015 

http://vejasp.abril.com.br/materia/reis-do-camarote/
http://vejasp.abril.com.br/materia/alexander-almeida-rei-camarote-balada-vida-apos-fama?utm_source=redesabril_info&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_info
http://vejasp.abril.com.br/materia/alexander-almeida-rei-camarote-balada-vida-apos-fama?utm_source=redesabril_info&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_info
http://jovemnerd.com.br/nerdcast/nerdcast-465-as-cores-do-sucesso-de-romero-britto/


67 
 

downloads, ele foi também o que mais recebeu críticas negativas. Isso fez com que, no 

episódio posterior, os apresentadores explicassem o motivo da escolha do entrevistado e 

dessem uma resposta aos seus ouvintes. 

 Esta necessidade de uma rápida resposta por parte dos produtores do canal, a fim de 

atender à curiosidade e às cobranças de seus consumidores/espectadores é comum na internet 

e mostra como os veículos online estão atentos e creem ser relevantes as opiniões daqueles 

que os consomem. Apesar de a televisão tradicional também poder fazer pesquisas sobre a 

aceitação de determinado programa, na internet a resposta é instantânea, possibilidade 

permitida pela capacidade técnica que o meio digital possui. 

A interatividade é uma das principais características da internet atual. No momento em 

que estamos utilizando a chamada “Web 2.0”, cabe fazer uma breve explicação sobre a forma 

em que a internet se desenvolveu desde os mais simples sites, que continham apenas 

conteúdos para leitura, passando pela possibilidade de interação e produção com seus 

espectadores e a atual Web 2.0. 

 

3.3.1 A Web atual 

 

A primeira web, chamada de Web 1.0, foi a implantação e popularização da rede 

mundial de computadores em si, dessa forma, os sites projetados àquela época eram estáticos 

e serviam apenas para publicar textos e imagens, sem que houvesse qualquer forma de 

manipulação por parte do leitor. 

No entanto, o cenário na internet começa a mudar conforme os avanços tecnológicos 

permitem a criação do que foi chamado por Tim O’Reilly de Web 2.0, onde a internet seria 

uma plataforma e a interatividade se torna um dos principais motes na construção e utilização 

de websites (O’REILLY, 2005). 

A Web 2.0 é o momento em que estamos atualmente, com ela é possível produzir 

conteúdos para sites de terceiros – como é o caso do YouTube -, fazer comentários em 

qualquer tipo de site, participar com desconhecidos na edição de conteúdos em uma 

plataforma online – caso da Wikipedia – ou mesmo contribuir financeiramente para um 

projeto de pessoas que você não conhece – o caso do crowdfunding. Isto sem citar, é claro, as 

redes sociais, que são feitas inteiramente pelos usuários. 

Também cabe citar o desenvolvimento da Web 3.0, que seria focada em formatar os 

dados de forma que as máquinas consigam fazer a interpretação das informações que são 



68 
 

colocadas diariamente nos servidores dos sites ao redor do mundo, no que seria chamada 

também de Web Semântica. Para deixar mais claro, Müller (2013) dá o exemplo de uma 

viagem. Caso necessite fazer uma viagem às pressas, o usuário pode recorrer a sites de buscas 

de passagens e receber a informação de qual passagem está mais barata, necessitando apenas 

realizar a compra – algo que já acontece com o Google Flights
37

, por exemplo – e, apesar de 

isto já ser possível, é muito difícil que máquinas consigam fazer a leitura de diversas 

informações que são colocadas na rede, conforme coloca: 

 

Atualmente é extremamente complexo fazer um sistema que leia e 

entenda de maneira sensata qualquer informação que a web provê. Isto 

se dá ao fato de que hoje as páginas de internet não estão sendo 

criadas de forma semântica, o que torna a busca por informações mais 

complexa por parte dos robôs de busca. A Web Semântica incorpora 

significado às informações da web. Isso proporciona um ambiente 

onde máquinas e usuários trabalhem em conjunto. Tendo cada tipo de 

informação devidamente identificada, fica fácil para os sistemas 

encontrarem informações mais precisas sobre um determinado assunto 

(MÜLLER, 2013, online). 

 

Dessa forma, o que se desenha para o futuro da Web é uma sinergia entre usuários e 

máquinas, de forma que a leitura de informações seja feita de forma mais fácil pelos 

computadores. Caso a Web 3.0 funcione como citado acima, uma máquina seria capaz de 

realizar a compra da sua passagem e também uma reserva de hotel, baseado no seu histórico. 

Com isso, compreendemos em síntese como funciona a estrutura da internet atual e para onde 

se espera que ela caminhe. Porém, fica claro que a interatividade já é e será peça fundamental 

do meio digital e, mais especificamente, da internet. 

3.3.2 O audiovisual na internet e a televisão 

 

O objeto tratado neste trabalho, o NerdOffice e a plataforma em que é hospedado, o 

YouTube, têm laços estreitos com a interatividade. Conforme explicado anteriormente, o 

YouTube oferece um espaço em cada vídeo para que os espectadores façam comentários e 

criem discussões sobre o tema, além de poderem “curtir”, caso gostem ou “descurtir”, caso 

não gostem, o vídeo que acabaram de ver. 

Tomando o NerdOffice como exemplo (como vamos detalhar no capítulo 3), temos 

um cenário interessante quando se observa a composição completa que o programa possui na 

internet. Com apresentadores que também são parte do enfoque principal do produto, as redes 
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sociais se tornam uma extensão do que é falado nos vídeos. Além de conversarem com os 

seus “fãs” sobre os mais determinados assuntos – demonstrando um nível de interação jamais 

pensado no âmbito da televisão tradicional em um momento pré-meios digitais -, pelas redes 

sociais eles debatem o NerdOffice e também recebem resposta para questões que apresentam 

em cada um dos programas.  

Cremos ser possível correlacionar esta proximidade que os espectadores e produtores 

possuem devido ao acesso permitido por redes sociais e o meio digital, com o conceito de 

aldeia global que MCLuhan propunha décadas atrás, onde acreditava que “os meios 

eletrônicos de comunicação contraem o mundo, reduzindo-o às proporções de uma aldeia (...) 

onde tudo acontece a toda gente ao mesmo tempo: todos estão a par de tudo (...), portanto, no 

momento mesmo do acontecimento”. (MCLUHAN; CARPENTER, 1966, p. 47) 

Afirmamos isto levando em conta que, graças às redes sociais e às possibilidades 

técnicas disponibilizadas pelo meio digital, é possível que pessoas antes inatingíveis pelo 

homem comum – como artistas de cinema, cientistas renomados, apresentadores de TV, entre 

outros – conversem diretamente com seus fãs, coisa que, nos dias de hoje, se tornou 

corriqueiro. No entanto, o que é difundido nestas redes pode fazer parte da colcha de retalhos 

que compõe o universo midiático do canal. 

Para ter acesso a conteúdos “extras” produzidos pelos apresentadores do canal, seus 

espectadores vão a diferentes plataformas – como Twitter, Facebook, Instagram, Viber etc. – 

no que nos remete a um comportamento muito próximo do que é denominado de transmídia.  

A narrativa transmídia, segundo Jenkins (2012) é o desenvolvimento de uma história 

por meio de múltiplas mídias, onde cada novo pedaço de texto contribui de maneira 

fundamental para o todo, onde cada mídia utiliza de suas capacidades técnicas para contar a 

parte da história que foi delegada a si.  

Apesar de transmídia denominar, segundo Jenkins (2012) uma narrativa que perpasse 

múltiplos meios, o caminho que um espectador precisa percorrer para conseguir ter contato 

com toda a obra do objeto em questão é similar ao que vemos nas “tradicionais” narrativas 

transmidiáticas, uma vez que ele necessita estar presente no site do programa, no YouTube 

em redes sociais – que, se levarmos em consideração a penetração dos celulares no país, 

podemos conjecturar que o acesso ao Twitter/Facebook destes apresentadores muito 

provavelmente foi feita através de um aparelho móvel. 
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Com isso, vemos que uma narrativa na web pode ser montada de diversas formas, em 

múltiplos canais dentro da rede e que, também, é permeada por todos os lados – redes sociais, 

caixas de comentários etc. – pela interatividade que é inerente à internet. 

Enquanto isso, a televisão analógica não possui capacidade técnica para travar um 

diálogo constante e instantâneo com seus telespectadores. Com isso, observando as mudanças 

que a televisão brasileira implementou em sua programação nos últimos anos, podemos notar 

uma aproximação da mesma com os meios digitais, ou melhor, uma tentativa de utilizar os 

meios digitais para se tornar mais interativa, uma vez que o meio televisão – ao menos a 

televisão analógica – não permite uma troca direta entre telespectador e apresentador. 

Era comum vermos programas de televisão que solicitavam a participação do público 

em enquetes que poderiam ser votadas através de ligações telefônicas para números 

específicos, além da participação de telespectadores por telefone em uma conversa direta com 

o apresentador por algum motivo, além de, como fazia o programa semanal Fantástico, 

solicitar que fosse enviado vídeos sobre temas e, após uma seleção da produção do próprio 

programa, alguns eram exibidos no ar. 

No entanto, a televisão necessita de um outro meio para dialogar diretamente com seu 

público, como coloca Shirky (2011, p. 17) “há um desequilíbrio na televisão – se eu possuo 

um canal de TV e você tem um aparelho de televisão, eu posso falar com você, mas você não 

pode falar comigo”. Se observarmos a televisão analógica é possível saber que se trata de um 

meio verticalizado, onde não existe uma participação ativa dos telespectadores próxima do 

que existe na internet – onde em uma mesma plataforma produtor e usuário inserem seus 

conteúdos. 

Para exemplificar, um sujeito que adquire um computador terá uma ferramenta que o 

permitirá – caso tenha acesso à internet – assistir e a publicar vídeos para um público em 

escala mundial. O mesmo não ocorre com a televisão, ao adquirir um aparelho de TV o 

telespectador será um espectador de imagens que são escolhidas por conglomerados de mídia. 

Existe um cenário que ainda se desenha no país acerca da televisão digital. Atualmente 

não é possível saber todos os desdobramentos e possibilidades que este novo formato de 

televisão irá proporcionar, porém especula-se que existirá uma interatividade maior entre o 

meio e o espectador, além de uma diminuição da passividade deste. No entanto, é impossível 

precisar em momentos atuais o seu desenvolvimento, porém cremos que, mesmo se tratando 

do meio TV, seria necessário problematizar o papel da internet e do meio digital em sua 

formação, gerando questões acerca da formatação de uma televisão hibridizada com o digital.  
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 Quando tratamos do digital, Shirky aponta uma característica do meio que a televisão 

não consegue abarcar, devido às suas limitações técnicas, pois: 

 

Quando compramos uma máquina que permite o consumo de 

conteúdo digital, também compramos uma máquina para produzi-lo. 

Mais ainda, podemos compartilhar material com os amigos e falar 

sobre o que consumimos, produzimos ou compartilhamos (SHIRKY, 

2011, p. 17). 

 

Nos últimos anos isso vem se modificando e as redes sociais têm se tornado um foco 

de participação não somente para assuntos e sujeitos do meio digital, mas também como uma 

plataforma que abriga as opiniões de milhões de sujeitos sob principais acontecimentos no 

mundo e, também, na televisão.  

Como falamos no primeiro capítulo, o fenômeno do Social TV demonstra como os 

telespectadores que possuem acesso à internet a utilizam como um espaço de emissão de 

opiniões, uma espécie de mural onde cada um pode colocar sua opinião sobre determinado 

programa que está indo ao ar naquele momento na televisão analógica ou, mais além, podem 

criar memes quase que em tempo real sobre o que acontece. 

Observando este comportamento, onde um assunto ou conteúdo transita entre 

múltiplos meios de forma instantânea e regulada por seus próprios produtores e espectadores, 

podemos trazer de volta o conceito de Jenkins (2012), apresentado no primeiro capítulo, sobre 

a convergência dos meios, conforme coloca: 

 

A convergência não depende de qualquer mecanismo de distribuição 

específico. Em vez disso, a convergência representa uma mudança de 

paradigma - um deslocamento de conteúdo de mídia específico em 

direção a um conteúdo que flui por vários canais, em direção a uma 

elevada interdependência de sistemas de comunicação, em direção a 

múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia e em direção a 

relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima 

para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima (JENKINS, 

2012, p. 325). 
 

 Esta convergência cria múltiplas formas de escoar produções e infere ao público, 

outrora passivo, um maior poder de barganha pelos seus interesses. Isto ocorre quando 

ferramentas de medição como os Trending Topics do Twitter indicam que um tema 

relacionado à televisão está entre os mais abordados na rede social.  

 Cabe discorrer acerca de um ponto interessante, que trata da formatação da televisão 

digital que está sendo implementada no Brasil. Atualmente contamos com uma televisão que 
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faz, segundo o site oficial da TV Digital Brasileira
38

, o envio de imagens em HD
39

 em sinal 

aberto para algumas partes do país
40

 e segue em campanha para adoção do formato em todo o 

país. O modelo adotado no Brasil é o ISDB-TB, uma versão do modelo japonês com 

modificações realizadas por centros de pesquisas brasileiros – utilizando um software de 

código aberto. Dentro deste software está o Ginga, uma camada de software responsável por 

fazer a intermediação entre o sistema operacional e as aplicações desenvolvidas para a TV 

Digital.
41

 

 Este software permite que programas sejam desenvolvidos e rodem no equipamento de 

televisão, parecido com o que temos nos dias de hoje com as SmarTVs – aparelhos de TV que 

possuem aplicativos onde, conectados à internet, conseguem acessar outros conteúdos, como 

a Netflix -, permitindo que o telespectador interaja com os conteúdos que está assistindo. 

Dessa forma, a implementação de softwares que trazem inúmeras possibilidades cria uma 

nova gama de oportunidades para se desenvolver programas televisivos que vão além do que 

vemos hoje em dia. 

 No entanto, não é possível fazermos, neste momento, observações precisas sobre o 

desenvolvimento da interatividade na televisão digital no país, uma vez que sua 

implementação ainda não foi finalizada e não temos exemplos contundentes de seu 

funcionamento. Portanto, cremos que este assunto merece ser revisitado no futuro, pois trata 

de uma nova forma de se observar a convergência midiática, a partir do hardware, e como 

isto pode influenciar as produções televisivas no futuro. 

 Mas o crescimento da internet em relevância e em capacidade técnica, conforme 

tratamos anteriormente, não possibilitou apenas que participações em redes sociais tivessem 

reflexo na programação televisiva. A atualização dos meios digitais trouxe uma nova forma 

de fazer e distribuir televisão, que se difere até mesmo do que imaginamos que se tornará a 

televisão digital e que, atualmente, está disponível em qualquer site de vídeos: o streaming. 

 

3.4 Netflix: a maior televisão do mundo é online 
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 A Netflix é um serviço de streaming de vídeo sob demanda que está disponível em 

190 países, possui 70 milhões de assinantes, sendo o maior do tipo existente em cobertura 

geográfica e número de usuários. Outros números demonstram o tamanho do serviço: em 

2015 a plataforma trafegou 52,5 bilhões de horas de conteúdo e, atualmente, cerca de 125 

milhões de horas são assistidas por dia na plataforma, que está presente em mais de mil 

modelos de dispositivos e disponibiliza o serviço em dezessete línguas
42

. 

 Além dos motivos citados, a forma de produção e distribuição que a Netflix adota está 

mexendo com a maneira em que a narrativa dos produtos midiáticos se desenvolve e, 

conforme muitas notícias indicam, está afetando o mercado de televisão por assinatura. 

Portanto, em um cenário em que no contexto Brasil o serviço atingiu a marca de R$1,1 bilhão 

de faturamento em 2015
43

 – o que seria em torno de R$250 milhões a mais do que o 

faturamento do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, e o triplo do faturamento da TV 

Bandeirantes, a Band, cremos que o tratamento do tema nesta pesquisa possui relevância, não 

somente pelas novas possibilidades narrativas, técnicas e de mercado que a Netflix oferece, 

mas também por ser um importante foco de audiovisual no país. 

 Entender um pouco da história da Netflix ajuda a compreender melhor o panorama no 

qual a empresa se encontra nos dias de hoje. De início, o serviço não foi desde sempre focado 

no streaming – a empresa já existia antes mesmo da tecnologia existir. A Netflix foi fundada 

em 1997, na cidade de Scotts Valley, na Califórnia – por Marc Randolph e Reed Hastings. 

Porém, somente em 1998 a empresa lançou o seu primeiro site, que era focado 

majoritariamente no aluguel de DVDs – em um formato diferente: o cliente poderia solicitar 

através do site o aluguel de determinado filme e o recebia em sua casa, pagando uma 

mensalidade de $20 e podendo permanecer com o DVD enquanto sua assinatura estivesse 

ativa. 

 Mesmo após o estouro da bolha da internet – momento ocorrido no ano 2000, quando 

a bolsa de valores Nasdaq, que estava “inflada” durante toda a década de 1990 (incluindo 

principalmente empresas que atuavam na internet e possuíam pouco tempo de existência), 

teve uma grande queda que ocasionou um colapso financeiro para o mercado
44

 - a empresa 

continuou a se desenvolver e, em 2005, possuía 4,2 milhões de assinantes. 
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 Até que em 2007 a empresa atingiu a marca de 31 milhões de assinantes – 3 milhões a 

mais do que a HBO, tradicional canal de televisão a cabo possuía
45

 - e foi quando fez a 

entrega do seu bilionésimo DVD. Ao mesmo tempo, começou a se distanciar do seu modelo 

de negócios tradicional e passou a introduzir o streaming de filmes e conteúdos televisivos 

diretamente para computadores. Mais recentemente, em 2014, a Netflix operava em 41 países 

e alcançou o número de 50 milhões de assinantes em todo o mundo e um market share de 

32,3% do mercado de streaming nos Estados Unidos.  

 Cabe salientar aqui que o YouTube é apontado como um dos responsáveis pelo 

sucesso da Netflix e seu streaming, pois, a partir do sucesso daquele é que as pessoas 

passaram a ter a ideia de que não era mais necessário “ter” os seus vídeos, que bastava acessar 

um site e assisti-los quando desejar. Outra decisão importante foi a ampliação de dispositivos, 

não estar presente somente nos computadores, mas também em players de DVD, SmarTVs, 

smartphones, videogames - em especial o Xbox, onde, após um mês da disponibilização do 

aplicativo, a Netflix contou com 1 milhão de novos assinantes. Esta presença em múltiplas 

plataformas fez com que o número de horas assistisse crescesse exponencialmente (MERIGO, 

2013). 

 No começo do ano de 2016 a empresa anunciou uma expansão considerável, 

ampliando sua atuação de 60 para 190 países
46

. Para o mesmo ano, a Netflix planeja produzir 

600 horas de conteúdo original – incluindo a série brasileira “3%” - que são oferecidos 

simultaneamente em todos os países em que opera. Inclusive, os conteúdos produzidos pela 

Netflix possuem uma característica de distribuição diferente da que estamos acostumados: ao 

invés de assistir a um seriado através de um episódio semanal, as séries de televisão da Netflix 

são disponibilizadas integralmente. Formato de distribuição que acabou sendo copiado por 

uma de suas concorrentes, a Amazon Prime – serviço de vídeo sob demanda da loja Amazon -

, que também lança integralmente todos os episódios de cada temporada que produz.   

  

3.4.1 A internet que é TV 

 

 A Netflix possui em seu catálogo muitos conteúdos que foram produzidos e exibidos 

primeiramente na televisão analógica, como é o caso de “Arquivo-X”, “Lost”, “Breaking 

Bad”, filmes feitos para a TV etc. No que diz respeito a estes produtos, não há dúvidas de que 
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se tratam de conteúdos televisivos, produzidos em formato seriado para emissoras de televisão 

tradicional – sejam elas de TV à cabo ou de TV aberta. 

 No entanto, a presença destas produções audiovisuais em um serviço de vídeo sob 

demanda por streaming na internet não permitiria caracterizar a Netflix como uma emissora 

de televisão, uma vez em que ela está apenas armazenando e reproduzindo um conteúdo que 

não é seu e tampouco foi encomendado a uma produtora para que seja incluído em seu 

catálogo. 

 Tendo em vista esse cenário, talvez a Netflix não estivesse neste trabalho ou, ao 

menos, não tivesse uma parte dedicada ao tema. Porém, alguns anos atrás, mais 

especificamente em 2013, a empresa protagonizou o lançamento de uma série de televisão, o 

primeiro de muitos trabalhos que viriam nos anos a seguir e, com isso, este cenário de 

modificou um pouco. 

 A primeira produção televisiva original da Netflix foi a série “House of Cards”, um 

drama político que conta com um elenco veterano e direção do vencedor do Globo de Ouro e 

indicado ao Oscar David Fincher. A série teve uma boa recepção pelo público e também pela 

crítica especializada. No mesmo ano, a empresa produziu a quarta temporada de “Arrested 

Development”, uma série de televisão que originalmente foi produzida e exibida no canal de 

televisão tradicional Fox, tendo sido cancelada em 2006, em sua terceira temporada. 

 Como falamos anteriormente, a Netflix e o YouTube compartilham características 

quanto à sua forma de produção de conteúdos e, com isso, estes lançamentos suscitam duas 

questões interessantes sobre a Netflix, mas que podem ser estendidas à plataforma YouTube: 

poderia então a Netflix ser considerada televisão, apesar de estar apenas na internet e até onde 

vai o “poder” do público online para que uma obra do meio analógico seja “ressuscitada” na 

internet? 

 Vamos abordar primeiramente a segunda questão, pois talvez não possamos ter uma 

resposta definitiva no momento em que estamos, mas já possuímos exemplos de que empresas 

que têm seus negócios voltados para a web estão levando em consideração o público online e 

investindo em conteúdo audiovisual para estes. Não somente webséries – séries de TV que 

surgiram na internet – como Web Therapy, série online protagonizada pela atriz de Friends 

Lisa Kudrow, mas também séries de televisão tradicionais que encontraram um novo espaço 

na internet após o seu cancelamento. 

 Além de “Arrested Development”, que a Netflix produziu em 2013, temos também o 

exemplo de “Community”, um produto que era produzido e veiculado pela NBC – emissora 
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de TV americana – e que, após baixa audiência, apesar de boa crítica especializada, teve seus 

direitos adquiridos
47

 e uma última temporada produzida e veiculada em 2014 no Yahoo 

Screen, serviço que funcionava como agregador de vídeos, mantido pelo Yahoo!
48

. 

 Com isso, será necessário aguardar e acompanhar por mais alguns anos o 

desenvolvimento deste aspecto, para sabermos se se tornará hábito a transição de produtos de 

qualidade que são cancelados na televisão tradicional migrarem para o mundo da internet.  

 Já a primeira questão suscita um pouco mais de reflexão e questionamentos. A 

princípio pode parecer que um produto audiovisual como “House of Cards” esteja distante do 

universo audiovisual que estamos acostumados a observar na televisão, cremos que isso se dá 

pois distanciamos o meio televisão e o meio internet como dois espaços distintos, cada um 

com suas características e, portanto, quando assistimos a “Arquivo-X” na Netflix podemos 

tender a pensar que estamos assistindo a uma reprise do que víamos na televisão e não 

considerar que “Demolidor” – outra série produzida pela Netflix – seja o mesmo tipo de 

produto, embora a linguagem narrativa e o formato de divisão do conteúdo seja muito 

aproximado. 

 No entanto, podemos ter em mente, no que diz respeito a mutabilidade que a televisão 

possui para se adaptar a novas formas de desenvolvimento, o que coloca França (2009, p. 28) 

“Por outro lado, sem dúvida, a televisão – e isto desde seu início – se modifica 

continuamente; modifica-se acompanhando a dinâmica cultural de cada sociedade”. Levando 

em conta o que foi exposto, podemos inferir que a possibilidade de mutação da televisão a 

coloca como um meio que pode absorver e desenvolver novos formatos a fim de adaptar-se. 

 Levando em conta o conteúdo televisivo, França (2009) aborda o papel das 

telenovelas, onde ao analisar o diálogo entre a televisão e a vida social, pode-se perceber a 

incidência das novelas nas conversações e hábitos cotidianos, através de uma participação 

afetiva dos telespectadores no desenrolar da trama, lançamento de modas, criação de ídolos e 

vilões e, também, percebe-se nas telenovelas a existência de questões, valores e 

acontecimentos que marcam, em determinados momentos,  a sociedade brasileira. 

 Tendo em vista este contexto, ao compararmos as telenovelas com as séries de TV 

produzidas pela Netflix, encontramos o mesmo tipo de participação social. Um novo 

lançamento da empresa, como por exemplo “Jessica Jones”, série baseada nos quadrinhos de 

mesmo nome, também gera um diálogo entre o produto e a vida social. Além das discussões 
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no mundo off-line, esta obra, por exemplo, gera conversas em redes sociais, notícias em sites 

e, além disso, análises da crítica especializada em televisão. O outro aspecto citado também 

está presente, pois é comum que estas séries abordem temas que estão presentes no tecido 

social, como a homossexualidade e a transfobia, temas tratados na série “Sense8” e, dentro do 

exemplo citado previamente, os relacionamentos abusivos e a violência doméstica. A série 

chegou a ser inspiração para campanhas contra a violência contra as mulheres no Brasil
49

. 

 Este exemplo incorre em outro aspecto da televisão que França (2009, p. 30) nos 

coloca, onde a televisão, por fazer parte do tecido social, tende a acompanhar seus 

movimentos e tendências, sendo um instrumento de veiculação de suas normas ao mesmo 

tempo em que a televisão é um “lugar de expressão e circulação de vozes, do cruzamento de 

representações e constituição de novas imagens, a televisão é também um vetor de dinamismo 

e modificação do seu entorno”.  

 Observando por um outro aspecto, as produções originais da Netflix são séries de TV, 

documentários e filmes – inclusive, a produção “Beasts of No Nation”, baseado no romance 

homônimo de Uzodinma Iweala, foi exibido no Festival de Veneza em 2015, o que poderia indicar 

que o mercado cinematográfico está tratando as produções de longas da empresa como cinema – e, 

estas obras são construídas da mesma forma que são feitas em seus “meios de origem”. 

 Como, neste trabalho, estamos tratando a narrativa audiovisual na internet, tendo como 

foco o que é feito em um formato que se mostra hibridizado entre televisão/internet, vamos abordar 

a construção de conteúdos serializados. A fim de compreender melhor o que abordaremos, o 

conceito de serialidade seria, segundo Machado (2001): 

 

Chamamos de serialidade essa apresentação descontinua e fragmentada do 

sintagma televisual. No caso específico das formas narrativas, o enredo é 

geralmente estruturado sob a forma de capítulos ou episódios, cada um 

deles apresentado em dia ou horário diferente e subdividido, por sua vez, 

em blocos menores, separados uns dos outros por breaks para a entrada de 

comerciais ou de chamadas para outros programas (MACHADO, 2001, P. 

83). 

 

 O conceito de serialidade que Machado coloca trata das produções criadas para a 

televisão tradicional, no entanto, o mesmo está presente nas obras seriadas da Netflix, onde a 

forma narrativa se dá em uma divisão por episódios ou capítulos. Porém, o mesmo não pode 

ser dito da apresentação de cada episódio ser realizada em dias e horários diferentes – uma 
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vez que a Netflix disponibiliza as temporadas de suas séries inteiramente em uma única data, 

assunto que será melhor abordado mais a frente - e, tampouco, divididos em menores blocos 

por comerciais ou chamadas de outros programas. 

 No entanto, Machado (2001, p. 86) também coloca que a narrativa seriada na televisão 

é fruto de uma “necessidade de alimentar com material audiovisual uma programação 

initerrupta”, ou seja, esta necessidade não existe em serviços como a Netflix, que não 

possuem uma exibição linear de conteúdos, uma vez que as veiculações acontecem sob 

demanda. Assim, não existe a necessidade de a Netflix dividir a exibição de suas séries em 

datas diferentes pois não está em face da obrigação de ocupar uma grade de programação 

durante 24 horas do dia. 

 Por fim, quanto aos intervalos comerciais, esta característica é própria das emissoras 

que não trabalham com o formato de assinaturas – o pagamento de um valor mensal para ter 

acesso ao conteúdo -, diferente do caso da Netflix. Este formato não é novo e muitas 

emissoras tradicionais funcionam desta forma, afinal, não há discussões sobre a possibilidade 

da HBO ou do Showtime
50

 não serem televisão. 

 Dessa forma, no que tange a narrativa das séries de televisão produzidas pela Netflix – 

levando em conta os contextos de cada meio -, podemos afirmar que o conteúdo produzido 

pela empresa se encaixa com o que é fabricado pela e para as emissoras de televisão 

tradicional. Se ainda tomarmos como válido o que a indústria diz sobre o tema, encontramos 

figuras importantes da televisão tradicional que corroboram a Netflix como uma forma de 

televisão. 

 Tendo como exemplo um caso brasileiro, em entrevista ao site Portal Jornalismo, da 

ESPM, o produtor de televisão e responsável pela criação do Padrão Globo de Televisão, José 

Bonifácio, Boni, coloca: 

No mundo inteiro não há mais esse conceito de televisão aberta e 

paga. Só no Brasil se fala nisso. É televisão e ponto. Nos Estados 

Unidos, como 95% das residências são cabeadas, ou ligadas ao 

satélite, tudo é pago. A Netflix e a Amazon, por exemplo, são 

puramente televisão. (...) Atualmente, em Nova York pode-se comprar 

uma assinatura de televisão de até 200 canais livres, mais a televisão 

que tem um horário para exibir e você paga para ver (pay per view) e, 

mais ainda, a televisão na qual você escolhe o que quer ver, na hora 

que quiser, que é o VOD (vídeo on demand). O Netflix faz parte dessa 

última categoria (SOBRINHO, 2015, online). 
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 Nesse sentido, não existe diferença na forma de assistir à televisão quando 

comparamos um serviço como a Netflix e, por exemplo, o Now – serviço de vídeo sob 

demanda a operadora de TV a cabo Net, que oferece conteúdos da HBO e de outros canais 

para serem assistidos no momento em que o assinante desejar. Um outro exemplo recente e 

brasileiro é o Globo Play
51

, um serviço de streaming da Rede Globo de televisão que 

disponibiliza, ao custo mensal de R$12,90, os programas da emissora sem comerciais e sob 

demanda. Dessa forma, temos mais um exemplo de conteúdo televisivo – uma vez que faz 

parte da grade da maior emissora de televisão do brasil – que é disponibilizado da mesma 

forma que os programas existentes na Netflix. 

 Em um artigo de 2013, Matt Seitz se questiona sobre a legibilidade de produções da 

Netflix para prêmios voltados para a televisão e, neste texto, traz uma ideia interessante sobre 

as mutações pelas quais a televisão pode passar. 

 

O Oscar define um filme como algo exibido em um cinema, mesmo 

que por uma única semana. A televisão tradicionalmente aparece em 

um set de televisão. Agora, a televisão está em computadores e 

telefones, então o substantivo televisão, ou a abreviação “TV” se 

tornou um pouco problemática, da mesma forma que a palavra “filme” 

pode se tornar quando falamos de algo gravado em vídeo (SEITZ, 

2013, online, tradução nossa). 

 

 Neste contexto, mesmo que o espectador não esteja assistindo ao programa 

diretamente em um aparelho de TV, mas em um dispositivo digital, o conteúdo não perde 

suas características televisivas. Essa posição também foi tomada por outra parte da indústria, 

uma vez que produções da Netflix concorreram a prêmios de televisão. 

 Desde que começou com suas produções originais, a Netflix já concorreu a 79 prêmios 

da Academia de Televisão, Artes e Ciências dos Estados Unidos, o Emmy. No ano de 2013, 

concorreu a um total de 14 prêmios; em 2014, um total de 31 prêmios; e em 2015, a empresa 

teve 34 indicações. A Amazon, que também produz séries, concorreu a 12 prêmios em 2015. 

Essas indicações, no prêmio que é considerado o mais importante da televisão americana, 

servem como fonte da aceitação da Netflix como produtora de conteúdo televisivo pela 

própria indústria da televisão norte-americana. 

 No Brasil, legalmente a Netflix não obedece às mesmas regras que as emissoras de TV 

à cabo, porém a tendência nacional é a de que ela seja definida como televisão. Em 2015, o 

presidente da Agência Nacional do Cinema, Manoel Rangel e o presidente da Agência 
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Nacional de Telecomunicações, João Rezende, informaram em um congresso a intenção de 

regulamentar serviços como a Netflix, Now, HBO Go e demais fornecedores de vídeos sob 

demanda. A ideia era a criação de um marco regulatório que obrigasse estes serviços a seguir 

a Lei 12.485, conhecida como Lei da TV Paga, cujo objetivo é incluir na programação das 

emissoras de televisão à cabo uma cota de exibição mínima de conteúdos nacionais
52

. Com 

isso o catálogo das empresas de vídeo sob demanda deverá ser composto 30% por conteúdo 

nacional.  Esta ação seria uma forma de enquadrar os serviços de vídeo sob demanda 

como competidores das TVs por assinatura. 

 Com as informações apresentadas, podemos afirmar que a Netflix é uma produtora de 

conteúdo televisivo, sendo inclusive reconhecida como tal pela indústria e encaixando-se nas 

mutações que França (2009) aponta e no formato de produção que Machado (2001) trata 

somo seriado. No entanto, a Netflix possui características que se diferem das que vemos na 

televisão analógica devido, claramente, as especificidades que a internet e o meio digital a 

conferem.  

 Estre estas diferenças estão a forma de disponibilizar conteúdos e a produção de 

narrativas que a empresa adota para com as suas obras originais. Como já citamos, a 

distribuição de uma temporada de série de TV é feita de forma integral em uma única data, o 

que confere possibilidades aos produtores e roteiristas de criar histórias de uma forma 

diferente da que estávamos acostumados a ver na televisão tradicional e, não somente isso, a 

possibilidade de assistir a uma temporada completa em um único dia cria um fenômeno 

chamado binge watching. 

   

3.4.2 A narrativa em Binge Watching 

 

 A primeira série de televisão produzida pela Netflix, como citado anteriormente, foi 

“House of Cards”, sendo disponibilizada em 2013. A série trata de um drama político, tendo a 

primeira temporada realizada em 13 episódios com um elenco de atores veteranos, como 

Kevin Spacey, Robin Wright e Corey Stoll. Porém, o fator mais interessante de se observar na 

estratégia da Netflix é o fato de todos os episódios terem sido distribuídos de uma só vez, ou 

seja, no dia de estreia do programa no site da Netflix seus usuários já tinham acesso à 

temporada completa. 
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 O CEO da Netflix, Reed Hastings em entrevista à revista GQ
53

 afirma que a decisão de 

disponibilizar todos os episódios da temporada de uma só vez vem de sua crença de que o 

formato de disponibilização da TV tradicional – um episódio a cada semana – é muito 

artificial, e o denomina de “insatisfação gerenciada” (tradução livre), um formato cujo 

objetivo é manter o espectador esperando, seja pelo filme, pela nova temporada ou pelo 

próximo episódio da série de TV. No entanto, com o formato pensado pela Netflix a espera 

acabou, uma vez que caso o usuário queira, poderá assistir a todos os episódios de uma única 

vez – algo que no Brasil chamamos de “maratona de séries” – e começou a ser denominado 

nos Estados Unidos como Binge Watching. 

 O Binge Watching é basicamente o hábito de assistir a um programa, no caso da 

Netflix, a uma série de TV, de forma contínua, ou seja, assistindo a um episódio após o outro 

sem interrupção durante horas. Snyder (2015) compara o Binge ao antigo hábito de ir 

inúmeras vezes à uma locadora de filmes e indica, em seu artigo, que 87% dos assinantes de 

serviços de vídeos sob demanda – como a Netflix e a Amazon Prime – têm o costume de 

praticar o Binge Watching. 

 Este comportamento só é possível devido às especificidades da internet. Ao 

disponibilizar o conteúdo online, a empresa não necessita armazenar diversas cópias de um 

mesmo programa em um estoque, para que muitas pessoas sejam atendidas, com o streaming 

um único arquivo é armazenado em um servidor e todos que o acessam recebem “cópias” do 

conteúdo, que não ficam salvas em nenhum lugar, são apenas exibidas – algo parecido com a 

TV tradicional, onde os telespectadores recebem o conteúdo, mas não os possui ou precisam 

de uma mídia física como DVDs para assisti-los.  

No entanto, com o streaming a decisão sobre a programação, ou seja, sobre o que e 

quando assistir é inteiramente do usuário. Esta possibilidade é fruto de mutações que a 

internet vem colocando nos últimos anos e, segundo Ribeirete (2015), com isso a forma de se 

trafegar pela televisão de modifica – sendo o Binge Watching mais um exemplo disso.  

 

O binge-watching, afinal, tem alterado a indústria de produção 

televisiva, ao menos no que tange aos serviços digitais. Basta lembrar 

que o Netflix libera de uma só vez os episódios das séries que produz, 

vide House of Cards, Orange Is The New Black, e, 

agora, Unbreakable Kimmy Schmidt. Manter um eventual suspense 

entre capítulos, esse elemento que tanto aproxima o seriado televisivo 
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do romance de folhetim, talvez não seja a prioridade da nova máquina 

de tevê (RIBEIRETE, 2015, online). 
 

Apesar de estar se tornando um hábito entre os assinantes de serviços de vídeo sob 

demanda, alguns defendem que a atitude pode prejudicar a experiência narrativa, uma vez que 

remove o suspense proporcionado pela espera, além de mexer também com a ideia de 

continuidade ao qual estamos acostumados, com isso, a narrativa pode sofrer devido a uma 

forte imersão no conteúdo (PAGELS, 2012). 

Porém, disponibilizar todos episódios de uma série em uma mesma data não muda 

apenas o comportamento daquele que assiste, mas também cria novas possibilidades para os 

produtores de TV, uma vez que a narrativa pode contar com a ideia de que o próximo 

episódio será assistido em seguida ou em um curto período de tempo. Dessa forma, é como se 

a narrativa serializada se aproximasse da literatura, onde um livro pode ser consumido 

inteiramente. 

 

Esse novo formato oferece aos roteiristas um maior leque de 

oportunidades narrativas. O consumo por binge watching se adequa 

melhor a tramas altamente serializadas, que possuem muitos enredos, 

personagens e reviravoltas que prendam a atenção da audiência, 

potencializando o vício. Essas tramas adotam uma narrativa contínua 

de longo formato que entrelaça histórias através das temporadas ou 

através da série inteira (KULESZA; BIBBO, 2013, p. 48-49). 

 

O Binge Watching produz algumas quebras de paradigmas narrativos que são bastante 

chamativos. Além de, como o professor da Syracuse University, Robert Thompson (2013, 

online, tradução nossa) coloca, “muitos shows hoje em dia são pensados para que sejam 

assistidos de uma só vez. A continuidade e a habilidade de perceber sutilezas e pequenas 

conexões entre cada episódio se tornou algo importante nos roteiros televisivos”. Thompson 

ainda coloca que isso não era comum antigamente, e cita como exemplo a série de TV “The 

Beverly Hillbillies”, como um exemplo de série que não conseguiria assistir continuamente e, 

inclusive, não havia esta necessidade, uma vez que os episódios possuíam uma trama que 

iniciava e terminava dentro da mesma exibição. 

Se observarmos, muitas das séries de sucesso que surgiram nos últimos anos seguem o 

padrão que Thompson indica. Enquanto antigamente era comum que cada episódio de série 

possuísse um problema que seria resolvido integralmente naquela exibição ou, às vezes, 

dividido em um pequeno número de capítulos e, por trás de cada episódio uma trama maior 

era desenhada e resolvida ao final da temporada, as séries hoje podem ser pensadas de forma a 
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contar uma história linear. Se levarmos em conta as produzidas pela Netflix, elas sequer 

possuem o recap - a introdução no início de cada episódio sobre o que ocorreu em capítulos 

anteriores -, caso assista a uma série do formato antigo em binge watching, o sistema 

automatizado da Netflix, ao iniciar um novo episódio, leva o usuário diretamente para o início 

do novo conteúdo, cortando o recap e a apresentação. 

Como vimos, o vídeo sob demanda está provocando mudanças na forma de se 

produzir uma narrativa serializada. A internet e a tecnologia de streaming trouxeram inúmeras 

possibilidades para se criar narrativas audiovisuais na internet e, neste contexto, não somente 

narrativas de séries de televisão conseguem uma nova forma de se desenvolver.  

O surgimento de programas pensados para a internet possui características próprias 

que podem ou não advir do que é feito tradicionalmente na televisão analógica. Como já 

falamos neste capítulo, os diversos conteúdos disponibilizados diariamente no YouTube, 

produzidos muitas vezes por seus próprios apresentadores, seguem em muitos casos narrativas 

copiadas do meio televisão. Porém, com as possibilidades técnicas que a internet e a 

plataforma possibilitam, muitas opções de produção existem e podem ser utilizados por estes 

produtores. 

Para entender melhor estes contextos, no próximo capítulo realizamos uma análise de 

um programa criado e pensado inteiramente para a internet e que já foi citado ao longo do 

trabalho, o NerdOffice, a fim de compreender melhor os contextos de um programa de 

formato televisivo que é, na verdade, um programa que pode mesclar formatos de um 

programa de televisão tradicional e as possibilidades do meio digital. 
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4 – UM PROGRAMA DE TV NA INTERNET: O NERDOFFICE 

 

 No decorrer desta pesquisa apresentamos informações, dados quantitativos e 

questionamentos sobre não apenas do crescimento da internet no país, mas também sobre o 

desenvolvimento de produções audiovisuais que possuem como destino final as diversas 

plataformas disponíveis na grande rede. O objetivo era dissertar acerca de como os meios 

digitais influenciam a criação narrativa destes produtos, cujas produção e distribuição se 

tornaram mais baratas graças às possibilidades técnicas que os novos meios disponibilizam, 

onde criar um programa - com câmeras a um custo muito mais baixo do que os praticados em 

câmeras profissionais de televisão - e transmiti-lo para diversas partes do mundo através de 

plataformas como o YouTube se tornou algo comum, uma vez que estes produtores não 

necessitam da chancela de uma emissora, bastando disponibilizarem os seus programas na 

plataforma online. 

 Tratamos também como este formato de produção influi na narrativa, considerando 

aspectos como a interatividade que é inerente à Web 2.0, que permite uma comunicação direta 

entre produtor-espectador, uma maior horizontalização da produção, o formato “sob 

demanda” - onde o horário de exibição fixo inexiste e o ato de assistir aos episódios de 

qualquer que seja o programa ou série é definido exclusivamente pelo espectador -, além de 

abordarmos como novos formatos e novos produtores estão surgindo na indústria – caso da 

Netflix e da Amazon Prime – e como suas produções narrativas possuem características que 

se diferem, em alguns aspectos, do formato padrão que a televisão analógica apresenta. 

 Como foi explicitado ao longo deste percurso, nosso objetivo com esta pesquisa foi 

observar, dissertar e descobrir mais informações acerca das rupturas que tratamos acima para, 

ao fim, apresentar uma análise de um produto audiovisual que fosse completamente pensado e 

distribuído através da internet. O objeto escolhido para tal proposta foi o programa 

NerdOffice, um produto semanal de assuntos variados que são apresentados sob um viés 

“nerd” – que explicaremos melhor a seguir –, sendo fruto de um site com mais de uma década 

de existência, ou seja, sua origem e seu desenvolvimento se deu por usuários, produtores e 

meios proporcionados inteiramente pela e para a internet. 

  Dessa forma, a seguir apresentamos nossa análise sobre o programa – explicamos 

também a metodologia desenvolvida e adotada nessa pesquisa -, além de um breve histórico 

sobre o site que deu origem ao produto, os dados que justificam sua relevância, um perfil dos 

apresentadores que fazem parte do programa e são, em si, personagens da produção, uma 
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explicação acerca do que é o NerdOffice, entre outras informações relevantes para a melhor 

compreensão da análise que será apresentada na sequência. 

 

4.1 O produtor Jovem Nerd 

  

 O “Jovem Nerd
54

” é um site que engloba uma série de conteúdos midiáticos 

relacionados à cultura pop, que, segundo o Mídia Kit
55

 do próprio website, pode ser definido 

como “um grande ecossistema de entretenimento e de criação de conteúdo”. O site teve início 

em 2002 como um blog, cujo intuito era tratar do lançamento do filme “Star Wars II – Ataque 

dos Clones (2003)”, criado e administrado por Alexandre Ottoni (o Jovem Nerd) e Deive 

Pazos (o Azaghal), que são atualmente os apresentadores e os principais “rostos” do site
56

. No 

início a página tratava apenas de assuntos “nerds” e apresentava somente conteúdos textuais e 

imagens. 

 Sua primeira expansão ocorreu em 2006, com o lançamento do programa em formato 

de podcast
57

 chamado “Nerdcast”, que teve início como uma conversa entre amigos sobre 

assuntos variados – porém com uma perspectiva dos “nerds” sobre o tema – e que, com o 

tempo, serviu para estabelecer o padrão de qualidade e de formato para diversos outros 

programas realizados em podcast no Brasil. Ainda em 2006 foi lançada a NerdStore
58

, uma 

área do site onde são vendidos produtos relacionados à marca Jovem Nerd e outros itens de 

interesse para o público. O site continuou publicando conteúdo incessantemente e ampliou sua 

atuação, criando um selo de livros chamado “Nerdbooks”. O objetivo inicial do selo era o 

lançamento do livro “A Batalha do Apocalipse”, do escritor Eduardo Spohr que depois teve 

seus direitos vendidos para a Editora Record e alcançou mais de 100 mil livros vendidos, 

dando origem a uma série de continuações. Em 2011, o selo lança o livro “Protocolo 

Bluehand: Alienígenas” e em 2012 lança “Protocolo Bluehand: zumbis”, duas obras que 

fazem referência a temas tratados e a personagens que existem nos produtos midiáticos do 

Jovem Nerd, principalmente o Nerdcast. Nos dois anos seguintes foram lançados dois livros, 

                                                           
54

 Disponível em: www.jovemnerd.com.br Acesso em: 20/01/2016 
55

 Documento disponível em: http://ftpi.me/m_2016/JN_MK.pdf. Acesso em: 20/01/2016 
56

 Em alguns produtos é comum encontrar outros participantes que, apesar de não serem donos do site, são 

conhecidos do público. Em anexo está uma tabela com nome, apelido e descrição dos principais participantes. 
57

 Podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. 

Nestes arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções de músicas ou simplesmente falam e expõem suas 

opiniões sobre os mais diversos assuntos, como política ou o capítulo da novela. Pense no podcast como um 

blog, só que ao invés de escrever, as pessoas falam. Ver mais em: http://www.tecmundo.com.br/1252-o-que-e-

podcast-.htm. Acesso em: 16/02/2016 
58

 Disponível em: http://www.nerdstore.com.br/ Acesso em: 20/01/2016 

http://www.jovemnerd.com.br/
http://ftpi.me/m_2016/JN_MK.pdf
http://www.nerdstore.com.br/
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“Crônicas de Ghanor” e “A Lenda de Ruf Ghanor”, outras obras que possuem como origem 

criações do site, neste caso o Nerdcast de RPG – uma edição especial do podcast que funciona 

como uma partida de RPG
59

. 

Em 2012 uma nova versão do site, com o design modificado, foi lançada e, no mesmo 

ano, ocorreu o lançamento da “Amazing Pixel
60

”, uma produtora que visa expandir os 

negócios do Jovem Nerd, ajudando na produção, divulgação e em tarefas operacionais de 

vídeos para outros canais – entre eles o “5 Alguma Coisa
61

”, “Jacaré Banguela
62

”, 

“Nomegusta
63

” e todos os que são produzidos diretamente ou fazem parte do site – como 

“Nerdologia
64

”, “Cozinha de Jack
65

” e o “Matando Robôs Gigantes
66

”.  

Atualmente, dentro do canal do Jovem Nerd no YouTube
67

 são publicados quatro 

programas, um por dia, sendo o “NerdPlayer” – programa de gameplays – às segundas-feiras, 

“Sr. K” – um programa de variedades apresentado por um dos personagens que participa de 

produtos do site, conhecido como “Sr. K.”, às terças-feiras, o “NerdOffice” às quartas-feiras e 

o “Nerdologia” – programa que trata de assuntos relacionados à cultura nerd de um ponto de 

vista científico – às quintas-feiras. Ainda é possível assistir a vídeos do “NerdNews”, com 

versões em vídeos para notícias, que não tem data fixa para publicação. Às sextas-feiras o site 

disponibiliza o “NerdCast”, que como falado, é o podcast do site. Dessa forma, o ecossistema 

– como se definem – apresenta produtos em todos os dias úteis da semana. 

O site Jovem Nerd, como citado, está no ar há mais de uma década, portanto, se 

levarmos em conta a idade do meio internet e o seu desenvolvimento, o tempo de existência 

da página se mostra considerável, ainda mais observando que o site surgiu a partir das mãos 

de “pessoas comuns”, sem que houvesse nenhum conglomerado midiático ou outra empresa 

chefiando e tomando decisões ao longo dos primeiros anos – hoje em dia existe uma agência 

publicitária que presta assistência comercial ao Jovem Nerd. Apesar desta ausência de know-

how – o que talvez, se considerarmos que eles foram um dos primeiros a produzir conteúdo 

profissionalmente na internet brasileira, não pudesse ser diferente - o site possui números 

altos de audiência e se mostra cada vez mais relevante. 

                                                           
59

 Sigla para Role-Playing Game, um jogo onde os participantes interpretam personagens que se desenvolvem 

em uma história. 
60

 Mais informações disponíveis no site: http://amazingpixel.com.br/ Acesso em: 20/01/2016 
61

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/5algumacoisa Acesso em: 20/01/2016 
62

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/jbanguela Acesso em 20/01/2016 
63

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/nomegustah Acesso em 20/01/2016 
64

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/nerdologia Acesso em: 20/01/2016 
65

 Disponível em: http://www.youtube.com/user/cozinhadejack Acesso em: 20/01/2016 
66

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/matandorobosgigantes Acesso em: 20/01/2016 
67

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/JovemNerd/videos Acesso em: 20/01/2016 

http://amazingpixel.com.br/
https://www.youtube.com/user/5algumacoisa
https://www.youtube.com/user/jbanguela
https://www.youtube.com/user/nomegustah
https://www.youtube.com/user/nerdologia
https://www.youtube.com/user/matandorobosgigantes
https://www.youtube.com/user/JovemNerd/videos
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Ao longo dos anos foram vencedores de diversos prêmios, como o Prêmio iBest
68

 em 

2008 – nas categorias de Melhor Podcast, Blog de Humor e Blog de Notícias -, Prêmio Info
69

 

também em 2008 – Melhor blog -, The Bobs
70

 em 2007 e 2013 – Melhor Podcast e Melhor 

blog em português, respectivamente - este último inclusive demonstra que o reconhecimento 

do site chega a territórios internacionais -, além de terem ganhado outros prêmios que estão 

listados nos anexos (ANEXO 3). Em 2013 os apresentadores e criadores do site figuraram na 

lista da Revista Época entre as 100 pessoas mais influentes do Brasil
71

.  

Os números refletem o sucesso que os programas do site atingiram. Segundo o Mídia 

Kit do Jovem Nerd, o site principal conta com 10 milhões de pageviews ao mês, entre esses 

1,1 milhão de visitantes únicos. O Nerdcast possui em média 750 mil downloads por 

episódios, o canal no YouTube conta com 1,4 milhão de assinantes, com média de 400 mil 

views por episódio e as redes sociais apresentam 760 mil fãs no Facebook
72

, 657 mil 

seguidores no Twitter
73

 e 266 mil seguidos no Instagram
74

. 

Observando os números de cada produto separadamente podemos ter uma visão 

melhor do desempenho de cada um. O Nerdcast no total teve mais de 200 milhões de 

downloads – o episódio mais baixado chegou a 3,2 milhões de downloads únicos. O 

NerdPlayer atingiu mais de 56 milhões de views – o episódio mais assistido possui 995 mil 

views. O Sr. K possui média de 230 mil views por episódio. Estes números mostram a 

importância e credibilidade que os produtores possuem na internet brasileira e este foi um dos 

motivos para a escolha do NerdOffice como objeto de pesquisa deste trabalho. 

 

4.1.1 NerdOffice: breve histórico 

 

O NerdOffice é um programa de variedades com foco em assuntos relacionados à 

cultura pop, disponibilizado semanalmente no canal do Jovem Nerd no YouTube, e 

atualmente está em sua sétima temporada. Seu primeiro episódio foi ao ar no dia 28 de 

outubro de 2010 e, apesar de desde então ser publicado às quartas-feiras, o número de 

                                                           
68

 Foi um prêmio criado pelo site iBest em 1995 para premiar e descobrir novos talentos da internet. 
69

 Prêmio oferecido pela Revista Info, publicada pela Editora Abril e uma das mais respeitadas publicações sobre 

tecnologia no Brasil. 
70

 Prêmio oferecido pela estatal alemã de comunicação internacional Deutsche Welle. 
71

 Informação disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2013/12/os-b100-mais-influentes-do-brasilb-

em-2013.html Acesso em: 20/01/2016 
72

 Disponível em: https://www.facebook.com/jovemnerd/ Acesso em: 20/01/2016 
73

 Disponível em: https://twitter.com/jovemnerd Acesso em: 20/01/2016 
74

 Disponível em: https://www.instagram.com/alottoni e https://www.instagram.com/azaghal/ Acesso em: 

20/01/2016 

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2013/12/os-b100-mais-influentes-do-brasilb-em-2013.html
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2013/12/os-b100-mais-influentes-do-brasilb-em-2013.html
https://www.facebook.com/jovemnerd/
https://twitter.com/jovemnerd
https://www.instagram.com/alottoni
https://www.instagram.com/azaghal/
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episódios varia conforme a temporada, apresentando apenas nove em sua primeira temporada, 

quarenta e quatro na segunda temporada, quarenta e oito na terceira, quarenta e nova na 

quarta, quarenta e sete na quinta e cinquenta e dois episódios na sexta temporada – além de 

alguns episódios especiais, chamados de “Arquivo NerdOffice”, que são publicados sem uma 

data específica e tratam de temas especiais, como o agradecimento a prêmios. A sétima 

temporada do programa ainda está em andamento no começo do ano de 2016 e, se seguir o 

padrão da temporada passada, somente se encerrará em dezembro deste ano. 

O programa segue a mesma linha editorial do site, mas além dos temas principais de 

cada episódio, também exibe bastidores do dia-a-dia dos apresentadores – Alexandre Ottoni e 

Deive Pazos. Segundo o próprio site, o NerdOffice é:  

 

O espaço que Jovem Nerd e Azaghal usam para comentar as principais 

notícias da semana, com muito bom humor e mostrando sempre o 

olhar nerd sobre o que acontece. Além disso acompanhamos as 

viagens dos lugares mais interessantes do mundo através da Nerdtour, 

visitando cenários de filme ou até mesmo da própria história (JOVEM 

NERD, online). 
 

  

Como dito acima, o programa se dá através da veiculação de episódios que trazem os 

principais acontecimentos da semana - que são comentados pelos apresentadores -, os 

bastidores de gravações, entrevistas com personalidades e demais conteúdos que fazem parte 

do chamado universo nerd. Podemos tratar o NerdOffice como uma versão para vídeo dos 

demais produtos midiáticos que o site oferece - como o Nerdcast -, passando pelas 

modificações e adaptações necessárias para que a obra se adeque ao tipo de mídia em que é 

produzido. 

Os números do programa demonstram sua aceitação e sua importância, uma vez que 

mantém uma média de 400 mil views por episódio, tendo atingido a marca de mais de 43 

milhões de visualizações no total e por sua longevidade, uma vez que o programa chega, em 

2016, a sete anos de existência – sendo um dos mais antigos programas brasileiros “no ar” na 

plataforma YouTube e, além disso, cerca de 47,88% dos leitores e espectadores do site 

afirmam ter comprado algo por indicação do site, denotando confiança no programa e em seus 

apresentadores. 

Com base nos números apresentados acima, justificamos a escolha do NerdOffice 

como objeto de análise deste trabalho, resumidamente, devido à relevância do mesmo para a 

internet, baseado em seus números de audiência – aqui medido por views no YouTube -, por 

sua longevidade, pelo formato que se assemelha a um programa televisivo e pela influência 
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que os mesmos possuem para com o seu público, dado explicitado acima acerca da 

concretização de compra após indicação dos personagens do programa. 

Para compreendermos como esta análise será feita e, além disso, o que será abordado 

na mesma, precisamos entender a metodologia escolhida e desenvolvida para tal. Portanto, a 

seguir apresentamos as características do método de pesquisa e como se desenvolverá esta 

parte do trabalho, que visa demonstrar as características e o formato padrão de um produto 

inteiramente voltado para a web.  

 

4.2 Metodologia   

  

 Agora que já percorremos grande parte do assunto principal deste trabalho, que trata 

de narrativa e produtos audiovisuais nos meios digitais, mais especificamente na internet, 

temos as informações e o conhecimento do cenário atual do audiovisual na internet 

necessários para iniciarmos a análise do objeto que foi citado ao longo de todo o trabalho, o 

NerdOffice. A fim de compreender, a partir de um produto existente e que atingiu o sucesso, 

como se dá este formato de conteúdos produzidos especificamente para a internet. 

 Como tratamos aqui de um tema novo, de algo que não possui uma extensa 

bibliografia de estudos e de uma mídia que, se compararmos com outros meios, é ainda nova, 

decidimos por realizar uma pesquisa exploratória. A escolha deste formato se dá, pois como 

coloca Gonçalves (2014), a pesquisa exploratória busca a descoberta, a elucidação, o achado 

de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes. Dessa 

forma, utilizar este formato é o que mais se adequa a suprir os anseios que originaram esta 

pesquisa desde o seu início.  

 Para desenvolver tal pesquisa, nos colocamos no papel de observadores. Esta escolha 

se dá devido à observação favorecer a construção de hipóteses, permitir a evidência de dados 

não constantes e por ser útil na descoberta de novos aspectos de um problema – algo que 

julgamos necessário, uma vez que, como citamos, o assunto não possui uma extensa 

bibliografia. Esta observação se dá de forma não estruturada, ou assistemática através de uma 

observação não-participante. 

 Ainda sobre o formato de observação definido, desempenhamos uma observação 

simples, principalmente por se encaixar com o escopo geral da análise, que se dá através de 

uma pesquisa exploratória, além de possibilitar observar o objeto de forma alheia e 

espontânea. Além disso, a observação simples possibilita a obtenção de dados de forma 
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facilitada - algo necessário uma vez que abordamos um programa audiovisual o qual não 

temos acesso ou a possibilidade de participação nas gravações e não foi obtido êxito na 

tentativa de desenvolver um diálogo com os apresentadores e personagens da obra por meio 

de entrevista, por exemplo. Após a definição do formato que a análise apresenta – uma 

pesquisa exploratória e de observação simples -, desenhamos a forma pela qual o objeto é 

analisado.  

Para esta análise realizamos um recorte, uma vez que o número de programas é 

extensivo. Dessa forma, por se tratar de uma produção que até a realização deste trabalho 

encontra-se na sétima temporada, decidimos por fazer um recorte através da seleção aleatória 

de um episódio por temporada, para então analisar separadamente o formato em que cada um 

foi construído e buscar quais as rupturas e quais as características permanecem ao longo 

destes anos. 

Portanto, cada episódio é apresentado através de uma divisão em blocos, onde cada 

bloco recebe uma nomenclatura para designar o seu conteúdo, além de algumas informações 

acerca do tipo de conteúdo veiculado e a duração de cada bloco. Também apresentamos uma 

breve ficha técnica, contendo o nome do episódio, a temporada em que foi veiculado, o tempo 

de duração total, a data de publicação e o link direto para o programa.  

O que buscamos com esta análise, além de documentar como é o formato de um 

programa audiovisual pensado e produzido inteiramente para a internet através de um recorte, 

é também observar se o mesmo passou por mudanças significativas na sua estrutura ao longo 

do tempo – até o momento – sete anos e, por fim, apresentar qual seria o formato padrão 

adotado pelos seus produtores. 

Como realizamos uma análise de formato, não vamos nos aprofundar em abordar o 

que é tratado dentro dos programas a nível de conteúdo. No entanto, não podemos nos 

dissociar do assunto abordado em cada bloco, pois é desta forma que definimos o formato 

final do episódio. Por isso, como forma de catalogar e facilitar o mapeamento dos formatos, 

algumas nomenclaturas foram definidas para designar as divisões de acordo com o assunto 

abordado, para que tenhamos uma visão geral de como a formatação do episódio mudou ao 

longo dos anos. Após a análise, chegamos à conclusão de que as divisões dos blocos podem 

ser feitas em: bastidores, diálogo, propaganda, publieditorial, conteúdo, pergunta da semana, 

créditos e interação. 

 Cada nomenclatura abarca um tipo de conteúdo, sendo bastidores referente a 

conteúdos de bastidores ou dia-a-dia dos apresentadores, diálogo trata de blocos onde os 
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apresentadores respondem a algum assunto oriundo de redes sociais ou qualquer outra 

plataforma onde estão seus espectadores, propaganda é quando se dá a exibição de algum 

anúncio de produto ou serviço, publieditorial é quando alguma matéria do canal é feita a 

convite de alguma empresa ou algo similar, conteúdo serve para nomear qualquer conteúdo 

que tenha a ver com cultura pop ou nerd, ou seja, conteúdo típico do canal, pergunta da 

semana se refere à interação proposta pelos apresentadores com a pergunta realizada 

semanalmente, créditos demarcam a exibição dos créditos de cada episódio e, por fim, 

interação serve para denominar qualquer interação solicitada através de alguma 

funcionalidade da plataforma YouTube, como links para se inscrever no canal, que levem 

para outros episódios ou mesmo legendas que pedem outros tipos de cliques. 

Para que consigamos compreender de forma mais completa a nossa análise, 

aprofundar e delimitar o conhecimento acerca de alguns termos que – apesar de aparecerem 

ao longo de todo o trabalho -, necessitam de uma melhor explicação a partir deste momento. 

Em diversos pontos ao longo da pesquisa surgem apontamentos acerca do termo “nerd” e do 

termo “cultura pop”, ambos servindo como forma de explicitar o conteúdo encontrado nas 

produções do Jovem Nerd – incluindo o NerdOffice. Portanto, a seguir apresentamos, como 

parte desta análise, de forma mais clara o que tratamos como nerd e cultura pop, além de 

também fazermos uma introdução e breve análise acerca dos apresentadores do programa que 

também podemos compreender como personagens desta narrativa. 

 

4.3 O Jovem, o nerd e a cultura pop  

 

 Antes de partirmos para uma análise dos episódios do NerdOffice, conforme a 

proposta explicada acima, cremos ser importante explicar alguns conceitos que permeiam 

todo o trabalho: nerd e cultura pop. Apresentamos estes pontos nesta parte do trabalho pois 

acreditamos que sua definição faz parte da análise pela qual o programa será submetido – 

mesmo que nossa proposta não seja uma análise de conteúdo, mas de formato - uma vez que a 

linha editorial do site e do programa possuem como norte as especificidades abarcadas por 

estes termos. Além disso, neste mesmo espaço introduzimos os apresentadores e produtores 

do programa, que - como já citamos ser comum no YouTube – são parte fundamental do 

programa, sendo os personagens da narrativa dos produtos audiovisuais veiculados no canal. 
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4.3.1 O nerd 

 

 Os produtos midiáticos do Jovem Nerd, inclusive o próprio site, estão fortemente 

ligados à cultura nerd e à cultura pop, como já dissemos. Dessa forma, compreender melhor o 

que são estas culturas, ou como o site as apresenta, se faz importante para um conhecimento 

mais aprofundado do objeto desta pesquisa. Afinal, estes assuntos permeiam toda a linha 

editorial do programa em questão. 

Para começar, precisamos entender o que é, de fato, o nerd que tanto foi citado até 

aqui. O termo passou por algumas modificações ao longo da última década, uma vez que o 

crescimento do número de produções e de espectadores de filmes de super-heróis, de Star 

Wars, quadrinhos e demais produtos audiovisuais e literários, por exemplo, levou este tipo de 

conteúdo a pessoas que antes poderiam não ter interesse em assuntos relacionados a estes 

temas. No entanto, o termo nerd possui uma definição clássica, cuja formação foi 

extensamente replicada e formatizada em filmes americanos dos anos 1980 – como exemplo, 

“A Vingança dos Nerds” (1984)
75

 – e que estaria ligada ao ambiente escolar, em uma – 

conforme coloca Caldas (2006), divisão entre “populares” e “nerds”, cujas características 

destes englobam: isolamento durante momentos de interação social como o recreio, poucos 

amigos, fugas sociais através da leitura de quadrinhos, discriminação pela dificuldade de 

interação com colegas, timidez, parco currículo sentimental, preferência por jogos solitários 

como os de computador, baixo desempenho em esportes, boas notas em provas e trabalhos e 

interesse pelos estudos. 

 Levando em conta o que Caldas (2006) coloca, podemos entender que os nerds se 

assemelham ao que vemos nos tipos de filmes que citamos acima, onde um “nerd” é uma 

pessoa com poucos dotes para a interação social que acaba por sofrer discriminação e, com 

isso, se isola socialmente em jogos de computador, quadrinhos e, se colocarmos em vista 

tempos atuais, seriam fãs da cultura pop. No contexto atual, em muitos casos o nerd perdeu a 

conotação negativa, sendo substituído muitas vezes por geek, termo usado para denominar 

aqueles que são interessados em assuntos relacionados à tecnologia e, novamente, em cultura 

pop. Esta mudança foi tão ampliada que, nos últimos anos uma data comercial foi criada, ou 

melhor, transformada, para celebrar o Dia do Orgulho Nerd.  

                                                           
75

 A ficha do filme no site Internet Movie Database traz mais informações sobre a produção: 

http://www.imdb.com/title/tt0088000/ Acesso em: 20/01/2016 

 

http://www.imdb.com/title/tt0088000/
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O dia 25 de maio foi escolhido para celebrar o “estilo de vida nerd”, data que 

originalmente era usada para celebrar o “Dia da Toalha”, uma comemoração menor e que faz 

referência à obra de Douglas Adams, “O Guia do Mochileiro das Galáxias” – uma série de 

livros famosa para o público nerd. A criação de uma data comercial pode ser justificada como 

uma resposta ao crescimento de pessoas interessadas em cultura pop e em produtos deste tipo, 

talvez este seja um dos motivos do gradual crescimento do site Jovem Nerd e do NerdOffice, 

apresentam números tão relevantes que justificam a escolha deste objeto para análise nesta 

pesquisa. Dessa forma, o termo que tratamos aqui está ligado diretamente a uma “cultura 

nerd”, cujo conteúdo abrange filmes, séries de TV, quadrinhos, literatura, entre outros 

aspectos da cultura pop.  

Agora que explicamos o conceito de nerd, utilizado para nortear este trabalho e, 

conforme indicamos, o mesmo está ligado ao consumo da cultura pop e seus produtos, 

devemos entender também o que tratamos aqui como “cultura pop” – que não se trata do 

conceito com o qual usualmente lidamos, mas um formato específico de produtos culturais. 

 

4.3.2 A cultura pop 

 

Em uma breve síntese, a Cultura pop pode ser explicada como uma abreviação de 

Cultura Popular, que segundo Dantas (2014) pode ser entendida como: 

 

“Cultura popular se refere à interação entre pessoas de uma mesma 

sociedade, essa varia de acordo com as transformações ocorridas no 

meio social. Pode ter várias origens, já que uma comunidade pode ser 

composta por pessoas de vários territórios que compartilham a cultura 

de sua nação formando uma nova, e também abrange todas as classes 

sociais” (DANTAS 2014, online). 

 

No entanto, para alguns autores a cultura popular faz parte de um conceito um pouco 

maior, como se a cultura em si estivesse dividida em dois campos: o da alta cultura e o da 

cultura popular. É o que coloca Leavis (1930), que trata a alta cultura como a de uma minoria 

mais educada - englobando a literatura, artes, filosofia etc. e, em outro ponto, a cultura 

popular, que está ligada à imprensa e a cultura comercial, sendo a cultura da sociedade em 

geral. No entanto, esta definição pode se modificar com o tempo, afinal, a definição de arte e 

de obras clássicas varia com o tempo. 
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No que tange a cultura popular, a definição que propõe Leavis (1930) está próxima do 

que encontramos nos conteúdos que são trabalhados dentro das obras dos produtores do 

objeto deste trabalho, porém, se faz necessário uma aproximação mais exata. Dessa forma, 

trazemos a definição de cultura popular proposta por Fiske (2010), que apresenta a cultura em 

uma divisão entre cultura popular e cultura de massa. A cultura de massa é aquela fomentada 

em um sistema de cultura voltado para o entretenimento de forma produzida, com o intuito de 

oferecer obras de uma cadeia de produção à população de forma massiva, ou seja, uma 

produção de cultura em formato industrial. Enquanto a cultura popular em si é o oposto, sendo 

o que as pessoas comuns produzem a partir das obras de entretenimento que chegam a eles 

pela cultura de massas, ou seja, a cultura popular é uma forma de reapropriação da cultura de 

massas, onde os receptores podem criar novos significados e usos que nada têm a ver com os 

que foram atribuídos pelos produtores comerciais. 

 O que entendemos, segundo coloca Fiske (2010), é que a cultura de massa é a 

produção cultural voltada para o entretenimento e para o escoamento de bens culturais de 

forma mercadológica, enquanto a cultura popular é a produção do cotidiano daqueles que são 

alimentados pelos meios de comunicação com estes produtos. Portanto, podemos afirmar que 

a cultura de massa – de acordo com a definição de Fiske (2010) - faz parte da linha de 

manufatura patrocinada pela Indústria Cultural, enquanto a cultura popular é composta pelos 

feitos do homem comum, como exemplo, o folclore. Portanto, o que chamamos neste trabalho 

de “cultura pop” é o mesmo que Fiske determina como “cultura de massa”. 

A cultura pop que estamos tratando neste trabalho está inevitavelmente ligada à 

cultura de massa norte-americana, que se tornou um importante produto de exportação para o 

resto do mundo durante os dois últimos séculos. Isto passa pelo surgimento e popularização 

das mídias eletrônicas - aqui englobando o rádio, a música gravada, a televisão e o cinema - 

que propiciou o surgimento de novos mercados culturais e, no caso do cinema e da música, 

estes se desenvolveram até os dias de hoje através de conglomerados midiáticos, como a Walt 

Disney Company, 21st Century Fox, Time Warner e gravadoras como a Universal 

Music, Sony Music, entre outros.  

Estes produtos servem como exportação do "American Way of Life" - tendo sido 

uma importante ferramenta de influência cultural durante a Guerra Fria. É sobre este "tipo" de 

cultura que falamos aqui, estas produções que se tornaram sucessos comerciais e de público 
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ao longo das últimas décadas e geraram uma fanbase
76

 ampliada, ao ponto de justificar a 

utilização do termo "cultura pop" para tratar de assuntos relacionados a filmes blockbusters
77

, 

séries de televisão, quadrinhos e livros que, apesar de não serem criações brasileiras, sendo 

tratadas apenas como cultura pop - sendo então diferentes do que definimos como cultura 

popular, onde, seguindo o que Fiske (2010) define, encaixaríamos o folclore, as telenovelas e 

o Carnaval, por exemplo. 

Se analisarmos o conteúdo que o objeto apresenta, fica mais evidente, ainda mais se 

pensarmos no seu histórico. Como citado na primeira parte deste capítulo, o site do qual o 

NerdOffice faz parte teve início devido a um filme que faz parte de uma clássica franquia de 

blockbusters (Star Wars), e os produtos culturais que são abordados nos episódios fazem parte 

do mesmo universo cultural, ou seja, são filmes, quadrinhos, séries de televisão, obras 

literárias, programas de TV, games e demais produtos midiáticos que se encaixam na 

definição de cultura de massa que apresentamos acima. O seu foco fica ainda mais claro 

quando observamos o slogan do site: “O mundo pop vira piada no Jovem Nerd”, 

demonstrando como a linha editorial do site e de seus produtos está alinhada com o conteúdo 

que é oferecido pelo que denominamos aqui de cultura pop. 

Compreender os dois conceitos apresentados acima, o nerd e a cultura pop, é 

importante pois fazem parte do contexto em que as produções e os personagens que 

apresentam o NerdOffice são construídos. Portanto, agora que estamos familiarizados com 

estes termos, podemos discorrer acerca dos apresentadores – que também são personagens – e 

produtores do Nerdoffice. 

 

4.3.3 O Jovem 

 

 Os produtores do NerdOffice fazem parte do escopo daqueles que, como citamos no 

primeiro capítulo, também apresentam os programas pelos quais são responsáveis pela 

produção. Como consequência, a imagem dos apresentadores Alexandre Ottoni e Deive 

Pazos, respectivamente o Jovem Nerd e o Azaghal, está fortemente associada ao site e aos 

produtos alocados na página. Dessa forma, apesar de outras pessoas estarem presentes em 

                                                           
76

 Termo de origem inglesa utilizado para se referir ao conjunto de fãs de um determinado programa, pessoa ou 

qualquer outro fenômeno.  
77

 Termo utilizado para definir filmes, livros ou qualquer outro produto cultural que obtenha um alto sucesso 

financeiro e de público. O termo remete a “arrasa quarteirão”, uma alusão ao impacto que tal obra supostamente 

possui. 
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certos produtos – como no Nerdcast -, os apresentadores são a imagem do site Jovem Nerd e, 

principalmente, do NerdOffice. 

 Como abordamos acima, o que classificamos como cultura pop e cultura nerd está 

intimamente ligada aos personagens do programa. No próprio site, na seção “Quem somos”, a 

descrição do personagem Jovem Nerd deixa claro esta ligação ao definir o personagem como 

de uma “geração amamentada por quadrinhos, fantasia e RPG”, fanático por Star Wars e que 

sonha “viver em um lugar onde nerds não sejam discriminados pelo que são, e possam viver 

em paz em sua comunidade”, e, por fim, possam “se vingar dos valentões de colégio que 

abusavam de sua nobreza”
78

. 

 A definição dada pelo personagem a si próprio se encaixa com o conceito de nerd que 

explicitamos acima – do que tem problemas para socializar em ambientes escolares -, ao 

mesmo tempo que dialoga com o conceito da cultura pop que também tratamos – no que 

abrange conteúdos como quadrinhos, filmes, livros etc. -, ou seja, o personagem é uma 

mistura entre o que conhecemos como nerd e um fã da cultura pop que abordamos. Cremos 

que os apresentadores são fãs deste tipo de conteúdo, ainda mais se considerarmos que o 

surgimento do site se deu sem nenhum propósito comercial, porém, como Gancho (2012) 

afirma, por mais real que pareça, um personagem é sempre invenção, mesmo quando baseado 

em fatos reais. 

 No caso dos apresentadores/produtores do NerdOffice, acreditamos que eles – e talvez 

grande parte dos youtubers – sejam uma mistura de personagem e narrador, pois ao mesmo 

tempo que narram o que é exibido no vídeo, os mesmos são os personagens – trazendo 

novamente o conceito de Gancho (2012) que trabalhamos no capítulo anterior - e os autores 

das ações que são o foco da produção audiovisual difundida. 

 Como narradores, estariam próximos do que Leite (1997) trata como o narrador de 

romances, uma forma de narração que introduz o narrador de forma mais próxima, se 

dirigindo diretamente ao – no caso da literatura – leitor, aproximando o mesmo das 

personagens e dos fatos narrados, podendo inclusive gerar a sensação de que há uma pessoa 

narrando pensamentos e fatos. Apesar disso, o narrador e o leitor ao qual ele se dirige são 

seres ficcionais, que se relacionam com os reais através de convenções narrativas como a 

técnica, caracteres, o ambiente, a linguagem e demais especificidades da forma de se narrar 

que estiver em questão. 

                                                           
78

 Informações disponíveis em: http://jovemnerd.com.br/quem-somos/ Acesso em: 22/01/2016 

http://jovemnerd.com.br/quem-somos/
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 Um ponto importante na construção de um personagem é a caracterização que, 

segundo coloca Mckee (2006), é uma soma de todas as qualidades observáveis, que juntas 

fazem do personagem um ser único – aí estando inseridas características como a aparência 

física, maneirismos, estilo de vida, gesticulação, entre outros. Ao mesmo tempo, Mckee 

(2006) traz o conceito de “verdadeiro personagem”, sendo este aquele que está por trás do 

personagem apresentado, mas que não conhecemos, uma vez que temos acesso apenas ao 

personagem que nos é apresentado. 

 A caracterização dos personagens/apresentadores do NerdOffice é forte, seus estilos de 

vida, trejeitos, gostos e demais características são reforçadas diversas vezes nos diversos 

produtos midiáticos que transitam. Porém, ao contrário do que seria comum a um 

apresentador de televisão analógica, é comum que o “verdadeiro personagem” e a 

“caracterização” se confundam, uma vez que os personagens estão presentes nas redes sociais 

e dialogam com seus fãs, postam fotos do seu dia-a-dia, opiniões sobre obras, entre outros 

assuntos. Dessa forma, seria necessário que Alexandre Ottoni e Deive Pazos assumissem as 

personas de Jovem Nerd e Azaghal durante todo o tempo. 

 Nessa relação, podemos entender que os assuntos que os apresentadores tratam nos 

programas fazem parte da zona de interesse dos mesmos, uma vez que nas redes sociais os 

abordam da mesma forma, o que ajuda na caracterização dos seus personagens. O fato de 

estarem presentes nas redes sociais e existir este diálogo com seus espectadores pode 

confundir a linha que diferencia o personagem e o “verdadeiro personagem”, conforme coloca 

Mckee (2006): 

 

Relacionamo-nos com os personagens como se fossem reais, mas eles 

são superiores à realidade. Seus aspectos são feitos para serem claros e 

reconhecíveis. (...) Conhecemos o personagem melhor do que nossos 

amigos, pois um personagem é eterno e constante, enquanto as 

pessoas mudam (MCKEE, 2006, p. 351). 

 

 Conforme citado anteriormente, o fato de os personagens estarem em outros espaços e 

em alguns casos presentes fisicamente com os fãs
79

, pode gerar confusão quanto a linha entre 

ficção e realidade. No entanto, tomando nosso objeto como exemplo, podemos encontrar 

elementos que deixam clara a existência de uma construção de personagens através de 

caracterização, como um trecho utilizado no site do Jovem Nerd para definir quem seriam os 

autores da página: 

                                                           
79

 É muito comum que donos de canais famosos no YouTube participem de eventos relacionados à internet e 

tecnologia, tendo contato e encontrando pessoalmente muitos de seus fãs. 
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Alottoni, o Jovem Nerd Editor geral Alexandre Ottoni Ocupação: 

Empresário Grupo a que é Filiado: Jovem Nerd Base de operações: 

Curitiba, PR Modus operandi Nerd: Livros, Games, RPG, HQ, 

cinema, STAR WARS (!), LOTR e outras nerdelâncias. Super 

Poderes: Ser completamente ignorado por garçons; Magnífica 

habilidade de entender filmes complicados e boiar totalmente em 

coisas simples da […] (Jovem Nerd, s.d., online). 

 

 Como vemos, os autores se apresentam utilizando informações e um formato que 

remete ao conteúdo do próprio site. Portanto, o Jovem Nerd e o Azaghal são seres ficcionais, 

construídos para narrar os conteúdos que são veiculados no site e no canal do Jovem Nerd, 

incluindo o NerdOffice, a partir de características que, mesmo que façam parte do “eu real” 

dos apresentadores, servem para corroborar e gerar mais veracidade a um cenário maior, que 

compõe a obra e a linha editorial de suas produções. Cremos que é importante tratar deste 

assunto pois esta é uma característica que se repete em diversos outros canais do YouTube, ou 

seja, o canal do Jovem Nerd é um exemplo de um formato narrativo permitido pelas novas 

mídias – onde o apresentador/produtor/narrador/personagem está presente em redes sociais, 

gerando um diálogo constante com seu público e dificultando uma definição clara do que 

seria uma completa caracterização e o que seria o “verdadeiro personagem”. 

Assim, após conhecermos melhor os apresentadores/personagens e as especificidades 

dos que narram e produzem o objeto deste trabalho, no próximo capítulo iremos nos ater à 

análise do formato adotado pelo NerdOffice, o objeto deste trabalho. Esta análise busca 

compreender como ele se estruturou ao longo destes sete anos de existência e busca observar 

as rupturas e continuidades encontradas no formato da obra. 

 

4.4 NerdOffice: conhecendo um formato de produção online 

 

 Como já citamos ao longo do trabalho, o NerdOffice é um programa semanal de 

variedades disponibilizado dentro do canal do Jovem Nerd no YouTube. Os assuntos 

abordados estão relacionados à cultura nerd e a cultura pop e são apresentados por dois 

personagens, o Jovem Nerd e o Azaghal. Sua escolha de deu pois, com sete temporadas, o 

programa é um dos mais longevos disponíveis na internet brasileira, nunca tendo passado por 

interrupções, além de possuir um número considerável de visualizações e de comentários, o 

que indica uma forte participação do público.  
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 A análise do formato do NerdOffice está dividida por episódios – um de cada 

temporada -, que foram selecionados aleatoriamente e divididos em blocos de acordo com a 

exibição de uma vinheta, ou seja, a cada vinheta exibida é considerado o início de um novo 

bloco. As tabelas com informações acerca dos episódios encontram-se nos anexos (ANEXO 

4). A apresentação da análise dos episódios se dá de forma cronológica, portanto, da primeira 

temporada disponibilizada até a mais recente – com o intuito de avaliar também o 

desenvolvimento da obra de acordo com o tempo. Dividimos a análise em subtítulos, dando a 

cada um o nome do episódio que foi analisado. 

 Como explicado na metodologia, cada bloco do programa recebeu uma nomenclatura 

que designa qual é seu conteúdo – podendo ser: bastidores, diálogo, propaganda, 

publieditorial, conteúdo, pergunta da semana ou interação – de acordo com a nossa 

observação. Esta divisão serviu para termos uma visão melhor de cada episódio, 

principalmente nas tabelas em anexo, onde a partir disso poder avaliar como o formato de 

cada temporada se deu, analisando, por exemplo, se houve aumento de espaço para 

propagandas, para conteúdo, se houve diminuição de interações, ou seja, é uma forma de criar 

um mapa acerca do formato do programa NerdOffice. 

 Apresentamos, a seguir, os sete episódios – divididos em subtítulos que apresentam a 

temporada (sob a abreviação de “S”), número do episódio dentro da temporada (sob a 

abreviação ”E”) e o nome do episódio de acordo com a escolha dos próprios 

produtores/personagens, reproduzindo exatamente como foi escrito no YouTube. 

Ao fim deste capítulo, realizamos algumas considerações gerais sobre o que foi 

descoberto na análise e que contempla a obra como um todo, abordando as características do 

programa que se mantiveram e as que apresentaram rupturas, além de apontar características 

narrativas proporcionadas pelo formato e pelas possibilidades técnicas que o meio 

disponibiliza. 

 

4.4.1 S01E07 - Vídeos caseiros, Olivia Wilde e JN em Hollywood! 

 

FIGURA 7 – Episódio NerdOffice 
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Fonte: Print do autor 

 

 O primeiro vídeo a ter seu formato analisado é a sétima produção da primeira 

temporada, vídeo lançado em 9 de dezembro de 2010 e que possui duração de dezenove 

minutos e três segundos. Ele possui, ao todo, seis blocos para abordar os temas do episódio, 

além de também veicular propagandas dentro destes. 

 O primeiro bloco, que ocorre do minuto 0:00 a 0:26, serve como uma introdução, 

apresentando cenas de bastidores, do dia-a-dia dos personagens e, neste episódio, uma 

legenda feita através do YouTube – ou seja, não se trata de uma legenda inserida no vídeo 

propriamente dito - surge na tela solicitando que o espectador “curta” o vídeo. Após este 

bloco se encerrar, o segundo bloco começa no minuto 0:27 e é finalizado no minuto 2:44, 

onde os apresentadores fazem uma piada e respondem às críticas dos espectadores que, ao 

longo da semana, reclamaram da quantidade de propagandas existentes no vídeo anterior. Do 

minuto 2:45 a 6:01 é exibida uma propaganda de um canal do YouTube, através da utilização 

de imagens de vídeos deste canal e da apresentação de um texto por parte dos personagens. 

Do minuto 6:02 a 18:47 é introduzido um novo tema, que trata de uma entrevista realizada 

fora do país a convite de um estúdio e, além disso, também é apresentado um tour pela cidade 

visitada. De 18:48 a 18:58 são exibidos os créditos do programa e, de 18:59 a 19:03, uma 

frase com uma mensagem de incentivo para que o espectador “assine” o canal é exibida, 

juntamente com a indicação da existência de um link que leva diretamente para a página onde 

o espectador pode se inscrever no canal. 

 Este episódio possui algumas características narrativas que podemos atribuir às 

possibilidades técnicas da internet. Primeiramente, por iniciar o episódio com uma função do 
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YouTube de inserção de legenda e solicitar a ação do espectador só é possível devido às 

ferramentas fornecidas pelo meio digital. Posteriormente, como falamos neste trabalho, a 

interatividade entre produtores e público é grande, o que fez com que fosse reservado um 

bloco para que uma resposta fosse dada à uma reclamação dos espectadores e, por fim, um 

link e uma mensagem ao final solicitam a inscrição do espectador no canal. O que 

observamos é uma narrativa onde, além de haver um diálogo dos apresentadores e 

espectadores através de outros espaços na internet e isto influenciar o que entrará em um 

bloco do programa, devido às características da plataforma os espectadores são instigados a 

clicar, participar, ou seja, interagir com o produto. 

 Considerando o que descrevemos, o programa foi formado por seis blocos, sendo o 

primeiro classificado como bastidores, o segundo como diálogo, o terceiro a exibição de uma 

propaganda, o quarto um conteúdo que poderíamos classificar como publieditorial – uma vez 

que se trata de um conteúdo realizado para a divulgação de um filme, mas que não foi 

formatado como uma propaganda tradicional, o quinto é a exibição dos créditos do episódio e, 

o sexto e último, uma interação com o usuário. 

 Por fazer parte da primeira temporada, o formato em que este episódio foi construído 

ainda pode ser considerado um teste, onde os produtores aguardam pelas opiniões dos seus 

espectadores e de outras variáveis que considerem importantes. Isto nos leva a observar qual o 

formato utilizado na próxima temporada, buscando que tipo de blocos se repetiram ou quais 

mudaram.  

 

4.4.2 S02E13 - Easter Egg, Nova Gente, Caneta e Alien Russo 

 

FIGURA 8 – Episódio NerdOffice 
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Fonte: Print do autor 

 

 O vídeo da segunda temporada do NerdOffice que foi analisado, se trata do décimo 

terceiro a ser disponibilizado, e conta com uma duração de 13 minutos e 49 segundos, tendo 

sido publicado no dia 21 de abril de 2011. Se compararmos ao episódio anterior, este possui 

um aumento considerável de blocos, apresentando um total de nove. 

 No início, de 0:00 a 0:09 são apresentadas cenas de bastidores, da mesma forma que 

encontramos no episódio anterior. De 0:10 a 1:59, ocorre um bloco de diálogo com os 

espectadores, em resposta a um assunto que surgiu nas redes sociais. Do minuto 2:01 a 4:50, é 

introduzido um conteúdo relacionado a uma viagem que fizeram a convite de uma empresa, 

então do minuto 4:51 a 6:53 um tema relacionado a conteúdos típicos do canal é introduzido, 

passando então, de 6:54 a 9:15, para outro tema típico do canal. Isto se repete do minuto 9:16 

a 12:48, com a abordagem de um novo tema. De 12:49 a 13:30, é introduzido algo novo, o 

que os próprios produtores chamam de “pergunta da semana”, que consiste em realizar uma 

pergunta que deve ser respondida pelos espectadores através de comentários e redes sociais, 

onde então, de 13:31 a 13:44, são exibidas as respostas referentes à “pergunta da semana” do 

episódio anterior para, de 13:45 a 13:49 serem exibidos os créditos juntamente com a frase 

que solicita o usuário a assinar o canal. 

 Podemos perceber, do episódio anterior para este, que algumas rupturas no formato já 

se apresentaram. Apesar de alguns blocos se repetirem, como o primeiro e o último, a 

quantidade de blocos destinados a propagandas e publieditoriais é menor e os blocos que são 

frutos de interações se ampliaram, em parte devido ao surgimento da “pergunta da semana” 

nesta temporada, além do crescimento do número de blocos de conteúdo que era 

relativamente menor na primeira temporada. Além disso, este episódio não apresentou um 

bloco inteiramente para os créditos. Dessa forma, temos o primeiro bloco sendo um bloco de 

bastidores, o segundo um bloco de diálogo, o terceiro de publieditorial, do quarto ao sexto 

blocos encontramos conteúdo típico do canal, o sétimo é o bloco da “pergunta da semana” e 

os dois últimos, oitavo e nono, são blocos de interação.  

 Comparando os dois últimos episódios percebemos uma forte alteração no formato do 

programa, uma vez que a quantidade de conteúdo pago – propagandas ou qualquer tipo de 

anúncio – estava em grande parte do episódio da primeira temporada retratado aqui, foi 

consideravelmente reduzido, havendo uma ampliação no conteúdo sem patrocínio, que aborda 

temas típicos do canal. Assim, vemos a seguir como se desenvolveu o episódio da terceira 

temporada selecionado para análise. 
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4.4.3 S03E44 - Dinheiro, Caneta BATMAN e Webseries 

 

FIGURA 9 – Episódio NerdOffice 

 

 

Fonte: Print do autor 

 

 O episódio da terceira temporada selecionado para análise foi o de número 44, 

publicado no dia 20 de novembro de 2012, que contou com uma duração de 22:23 minutos. 

Como no episódio da temporada passada, este teve um total de nove blocos, porém, alguns 

blocos apresentaram conteúdos que misturaram mais de uma classificação. 

 O episódio inicia com cenas de bastidores, indo de 0:00 a 0:07, para a partir de 0:08 

iniciar um bloco que podemos definir como conteúdo e interação, pois ao mesmo tempo em 

que apresentam um conteúdo típico do canal, solicitam uma interação do espectador. No 

próximo bloco, que vai de 1:53 a 7:21, apresentam um conteúdo típico e, de 7:22 a 12:57 
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utilizam um publieditorial através de uma promoção, repetindo o mesmo tipo de bloco – só 

que anunciando outros canais do YouTube através de uma matéria sobre o assunto – de 12:58 

a 19:41. O sexto bloco, que vai de 19:42 a 21:28, pode ser definido como conteúdo e diálogo, 

pois apresentam uma campanha desenvolvida pelos mesmos e exibem fotos e vídeos de 

usuários que enviaram sua participação por redes sociais e e-mails. De 21:29 a 21:46, é 

introduzida a pergunta da semana e, de 21:47 a 22:03 são exibidas as respostas da pergunta 

realizada no episódio anterior. O último bloco, que vai de 22:04 a 22:23 apresenta os créditos 

do programa na mesma tela em que indica links para outros produtos e redes sociais do canal. 

 Nesta temporada percebemos que os tipos de conteúdo se misturaram dentro de um 

mesmo bloco, ou seja, mais de um tipo de informação foi apresentada em um mesmo período 

do programa. Isto ocorreu no segundo bloco, onde foi possível encontrar conteúdo e interação 

e também no sexto bloco, onde encontramos conteúdo e diálogo juntos. Pela primeira vez em 

nossa análise o objeto apresentou um bloco que não foi inteiramente composto por apenas um 

tipo de conteúdo, ou seja, percebemos uma ruptura neste momento no formato que vinha 

sendo desenvolvido até a temporada passada. Além disso, os créditos foram modificados, 

sendo exibidos na última tela – que é estática – ao lado de diversos outros links que levam o 

espectador para mais programas do mesmo canal que, podemos afirmar, é um formato de 

criação de uma narrativa constante possibilitada pela tecnologia da plataforma onde o produto 

está hospedado.  

Outra ruptura que este episódio apresenta é a inserção de uma legenda com a imagem 

da logo do canal, em formato de marca d’água, durante toda a exibição do vídeo, com um link 

que leva para a área de assinatura do canal. Isto não estava presente em episódios de 

temporadas passadas, então encontramos uma segunda ruptura – esta proporcionada por uma 

viabilidade técnica que surgiu com o tempo. 

 

4.4.4 S04E15 - Draw my life e Conspirações 

 

FIGURA 10 – Episódio NerdOffice 
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Fonte: Print do autor 

 

 O episódio da quarta temporada que tratamos na análise foi o de número 15, publicado 

no dia 01 de maio de 2013 e, como os dois últimos apresentados na pesquisa, contou com 

nove blocos. Como o episódio da terceira temporada, encontramos um bloco onde ocorreu a 

coexistência de mais de um tipo de formato. 

 O episódio se inicia e, de 0:00 a 0:07, é apresentada uma cena de bastidores. Logo 

após, de 0:08 a 2:44, encontramos uma mescla de conteúdo típico do canal e exibição de 

conteúdo enviada por redes sociais, o que tratamos como diálogo para, em 2:45 se iniciar um 

conteúdo típico do canal, que termina em 7:30 – quando se inicia um publieditorial realizado 

através da divulgação do resultado de uma promoção realizada com um parceiro. A partir de 

12:06 é iniciado outro conteúdo típico do canal, que é exposto até 17:56, quando é exibida 

uma propaganda de produtos da loja do próprio site. Aos 19:30 minutos é exibida a pergunta 

da semana e, às 19:46 são apresentadas as respostas dos espectadores para a pergunta da 

semana passada, com o último bloco do programa iniciando-se aos 20:00 minutos, com a 

exibição dos créditos e links para outros produtos do canal. 

 Temos então, neste episódio, a repetição do bloco de bastidores no início do programa, 

seguido de uma mescla entre conteúdo e diálogo para, no terceiro bloco ser apresentado um 

conteúdo típico. No quarto bloco nos deparamos com um publieditorial, seguido de um bloco 

de conteúdo e de um bloco de propaganda. Os últimos blocos se dão da mesma forma que nas 

duas últimas temporadas, a pergunta da semana é seguida de dois blocos de interação. A 

legenda com a logo do canal que apresenta um link para que o espectador se inscreva é 

exibida também durante todo este episódio. 
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4.4.5 S05E18 - Celulares nos filmes 

 

FIGURA 11 – Episódio NerdOffice 

 

 

Fonte: Print do autor 

 

 O quinto episódio a ser analisado é o décimo oitava da quinta temporada do programa, 

tendo sido publicado em 04 de junho de 2014 e conta com uma duração de 20:40 minutos. 

Este foi estruturado com um bloco a menos do que os que vimos nas últimas três temporadas, 

tendo um total de oito divisões criadas por vinhetas. 

 O episódio é iniciado com uma cena de bastidores, passando então, aos 0:13 para um 

conteúdo típico do canal, que faz piada com os próprios apresentadores. Em 1:47, é 

apresentada uma propaganda referente a um jogo de videogame, seguido por um conteúdo 

sobre celulares que se inicia em 5:01 e termina em 17:17, quando é iniciado mais um bloco de 

conteúdo, desta vez mostrando imagens sobre o nascimento da filha de um dos 

apresentadores. Em 19:51 é exibida a pergunta da semana, seguida dos blocos que apresentam 

as respostas dos espectadores à pergunta do episódio passado – que se inicia em 20:08 e, por 

fim, se inicia em 20:24 a exibição dos créditos e links para outros produtos do canal. 

 Apesar de um pouco menor, este episódio apresentou os principais blocos que mais se 

repetem ao longo das temporadas do programa. Inicia-se com um bloco de bastidores, 

passando para um de conteúdo, seguido de um que apresenta uma propaganda cujo produto 

tem um tema que se relaciona com o bloco seguinte, que traz um conteúdo típico. O último 

bloco antes da pergunta da semana também é de conteúdo e, após a pergunta, dois blocos de 

interação. Neste episódio não encontramos nenhuma mescla de características em um mesmo 

bloco, porém podemos perceber que as rupturas em relação a episódios anteriores é menor 
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(apenas o número de blocos), uma vez que muito do formato utilizado anteriormente se 

repete. 

 

4.4.6 S06E05 - Inteligência Artificial 

 

FIGURA 12 – Episódio NerdOffice 

 

 

Fonte: Print do autor 

 

 O episódio da sexta temporada que foi analisado foi a décima segunda publicação, 

estando disponível no dia 15 de maio de 2015 e contando com uma duração de 20:02 minutos. 

Este foi, até o momento, o segundo menor programa em número de blocos, apresentando um 

total de seis divisões. 

 O programa se inicia com uma cena de bastidores que dura 19 segundos, indo então, a 

partir de 0:20, para a apresentação do tema do episódio onde, pela primeira vez, encontramos 

uma mescla entre conteúdo e publieditorial, pois o tema tratado é típico dos abordados pelo 

canal (no caso, tecnologia), ao mesmo tempo em que foi escolhido e desenvolvido com o fim 

de divulgar, no bloco seguinte, que se inicia em 15:51 minutos uma propaganda do filme 

“Chappie”. Em 18:35 é exibida a pergunta da semana, bloco seguido pela exibição das 

respostas dos espectadores à pergunta do episódio passado – que se inicia em 19:05 minutos 

e, por fim, a exibição dos créditos e links para outros produtos do canal, bloco este que se 

inicia em 19:18 minutos. O programa conta com um total de seis blocos, sendo o primeiro de 

bastidores, seguido de um que consideramos conteúdo e publieditorial, passando para uma 

propaganda e seguindo já para o final da exibição com a pergunta da semana e os dois últimos 

blocos de interação.  

Apesar de menor do que os três últimos analisados, este episódio contou com o bloco 

de bastidores, o de pergunta da semana e os dois últimos blocos que chamamos de interação, 
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ou seja, apesar de menor e de abordar apenas um tema, estes blocos foram mantidos em um 

formato inalterado. 

 

4.4.7 S07E02 - Trailer de Independence Day: Resurgence 

 

FIGURA 13 – Episódio NerdOffice 

 

 

Fonte: Print do autor 

 

 O último episódio a ser analisado é também o mais recente, fazendo parte da sétima 

temporada – que está indo ao ar no momento de realização desta pesquisa, sendo o segundo 

da temporada a ser publicado e apresenta uma duração de 16:40 minutos. Apesar de uma 

duração relativamente menor do que os episódios anteriores, este programa conta com um 

total de sete blocos. 

 Inicia-se com uma cena de bastidores, que é seguida – a partir de 0:06 – da introdução 

de um tema típico do programa, no caso, sobre os próprios apresentadores. O terceiro bloco, 

iniciado em 4:16 minutos trata do assunto principal do episódio, a análise do trailer do filme 

“Independence Day: Resurgence”, que vai até o minuto 17:17, quando é exibida uma 

propaganda de produtos da loja do próprio site. Por fim é feita a pergunta da semana, a partir 

de 16:03 minutos, seguida das respostas dos espectadores à pergunta do episódio anterior e, 

em 16:23 minutos os créditos e links para outros produtos do canal. 

 Este episódio difere do que vimos em episódios passados. Neste o conteúdo foi 

baseado a partir do trailer de um filme, sendo o principal assunto do capítulo. Talvez por isso 

sua duração tenha sido um pouco menor do que os episódios anteriores. Porém, apesar do 

tempo de duração os blocos que se repetem em produções anteriores também estão presentes 
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neste.  O primeiro bloco apresenta bastidores, o segundo um conteúdo típico, enquanto o 

terceiro também apresenta conteúdo – este o principal do episódio -, que leva a um quarto 

bloco com uma propaganda da loja do site e, finalizando, o bloco da pergunta da semana e 

dois blocos de interação que fecham o programa.  

 Podemos perceber algumas rupturas e continuidades no formato não só deste último 

episódio, mas em todos ao longo dos anos, conforme analisamos. Para tratar melhor o 

assunto, a seguir fazemos as considerações sobre o que cremos ter mudado e o que se manteve 

no formato desenvolvido pelo Jovem Nerd para o seu produto audiovisual. 

 

4.5 Considerações sobre o formato NerdOffice 

 

 Agora que realizamos a análise descritiva individual de como está dividido cada um 

dos episódios selecionados, podemos ter uma visão mais abrangente de um cenário que se 

desenhou ao longo dos últimos sete anos no produto NerdOffice e no seu diálogo com as 

especificidades da internet, inclusive, as tabelas que se encontram em anexo deixam esta visão 

ainda mais clara quando comparamos a formação de blocos de cada episódio lado a lado. 

Assim, agora que já obtemos as informações necessárias, podemos fazer uma análise deste 

contexto de forma geral. 

Tendo em vista que o nosso objetivo é realizar uma análise do formato do programa e 

não do seu conteúdo, decidimos, como já foi citado, utilizar uma nomenclatura para cada 

bloco – blocos estes que eram recortados de acordo com a exibição da vinheta do programa -, 

a fim de, a partir do que era veiculado, compreender que tipo de formato o programa 

apresentava e se, ao longo destes anos, muitas rupturas ocorreram ou se a sua formatação 

permaneceu a mesma, para, no fim, apresentar qual o padrão que o programa possui 

atualmente. 

 

4.5.1 NerdOffice: rupturas 

 

O programa, desde o seu o início, é apresentado por duas pessoas – o Jovem Nerd e o 

Azaghal –, presentes em um cenário estilizado com referências a assuntos que são comumente 

abordados pelos apresentadores. A gravação ocorre inteiramente com uma câmera fixa, para 

onde os personagens falam – como se conversassem com o espectador. Se comparássemos 

este formato com o de algum programa da televisão analógica, poderíamos afirmar que é 
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similar ao Fantástico – o semanal da Rede Globo, que, apesar de não utilizar apenas uma 

câmera fixa, seus formatos se assemelham na forma em que os apresentadores conduzem o 

programa, como se fosse um diálogo com o espectador. E estas características permanecem ao 

longo de todas as temporadas analisadas, junto com alguns outros aspectos que não dizem 

respeito diretamente ao formato, mas que julgamos interessante comentar, como o fato dos 

personagens estarem vestindo sempre camisetas que são vendidas na loja do próprio site – 

produzindo uma espécie de merchandising permanente – e o ato de um dos personagens – o 

Azaghal – utilizar sempre alguma fantasia ou adereço para apresentar o programa, algo que 

gera expectativa em quem assiste, que busca descobrir qual será a nova fantasia apresentada. 

O primeiro episódio analisado, que faz parte da primeira temporada, pode ser 

entendido como o episódio base do formato, que dividido em blocos apresentou uma 

quantidade alta de propagandas e foi o único que possuía um bloco inteiro destinado aos 

créditos. Já na segunda temporada encontramos rupturas, com a diminuição do conteúdo 

pago, a ampliação de conteúdo típico do canal e a criação da “Pergunta da semana”, uma 

forma de interagir com os espectadores, que eram instigados a responder à pergunta através de 

redes sociais e comentários no YouTube. 

A partir da terceira temporada encontramos mais uma ruptura, onde um mesmo bloco 

abarca conteúdos que nos permitem classifica-lo com mais de uma nomenclatura – algo que 

ainda não havia ocorrido, ou seja, a partir de então é possível que o programa não fosse 

completamente dividido tematicamente, mas que narrasse dentro de um mesmo bloco mais de 

um tipo de assunto. O mesmo ocorre na temporada seguinte e também na sexta temporada, no 

entanto, acreditamos que esta ruptura possa ser encontrada em todas as temporadas que 

ocorreram após a terceira, uma vez que não haveria motivo para evitar este tipo de mistura de 

temas uma vez que o canal já o utilizou mais de uma vez. 

Por fim, acreditamos que as maiores rupturas ocorreram entre a primeira e a terceira 

temporada, principalmente no que diz respeito à divisão de conteúdos entre os blocos e a 

quantidade de conteúdo pago que, conforme foi falado pelos mesmos em um dos vídeos 

analisados, em excesso, acabou por incomodar o espectador. Com isso devemos observar 

quais são os contextos que se repetem e formam o que o programa é hoje. 

  

4.5.2 NerdOffice: contextos que se repetem 
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 Após tratarmos das rupturas que encontramos em nossa análise, verificamos os 

contextos que se repetem e, portanto, são os que ajudam a criar o formato adotado pelo 

NerdOffice. Podemos encontrar apenas um tipo de bloco que se repete desde a primeira 

temporada, que se trata do bloco de bastidores – apresentado sempre antes do programa 

iniciar de fato, quando se dá a apresentação. Outro contexto que se repete, ao menos a partir 

da segunda temporada, é a “Pergunta da semana”, exibida sempre ao final do último bloco 

cujo conteúdo pode variar - e antes das respostas à pergunta exibida na semana anterior – 

servindo para que os espectadores respondam aos apresentadores. 

 Outros contextos que se repetem são a exibição das respostas à “Pergunta da semana”, 

que são exibidas no mesmo bloco desde seu surgimento, funcionando em conjunto com o 

bloco anterior – que trata da “Pergunta da semana”. Por fim, a partir da segunda temporada os 

créditos são exibidos sempre no último bloco, ao lado de links para outros conteúdos do 

canal, servindo como um fechamento para o episódio que acabou de ser exibido. 

 Dessa forma, ao observar o que se manteve ao longo dos anos e o que se modificou 

com o tempo, chegamos a delimitação de um formato que se constrói a partir de um início e 

finais estáticos, ou seja, apenas o conteúdo apresentado no meio do programa não segue uma 

linha permanente de apresentação. Para deixar mais evidente o que encontramos, segue 

abaixo uma tabela – no mesmo formato das tabelas de análise descritiva que apresentamos em 

anexo para cada episódio - com as possíveis variações que podem ser encontradas no formato 

utilizado pelo NerdOffice. 

 

 

 

TABELA 1 – Formato padrão NerdOffice 

 

Bloco Duração Nomenclatura 

1 No máximo 30 segundos Bastidores 

2 Entre 1 e 10 minutos Conteúdo/Diálogo/Publieditorial/Propaganda 

3 Entre 1 e 10 minutos Conteúdo/Diálogo/Publieditorial/Propaganda 

4 Entre 1 e 10 minutos Conteúdo/Diálogo/Publieditorial/Propaganda 

5 No máximo 1 minuto Pergunta da semana 

6 No máximo 30 segundos Interação 

7 No máximo 20 segundos Interação 
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Chegamos a tabela acima observando e analisando os pontos de repetição que foram 

utilizados ao longo dos últimos sete anos pelos produtores do NerdOffice. Conforme vemos 

na tabela, o programa sempre se inicia com uma cena de bastidor do programa ou do dia-a-dia 

dos apresentadores, que não dura mais do que 30 segundos. Após este bloco, entramos no 

ponto onde há o maior número de mudanças de um programa para o outro, pois os blocos que 

ocorrem após o de bastidores e antes do que trata da “Pergunta da semana” não seguem 

nenhuma lógica permanente no seu conteúdo, podendo ser encontrado conteúdo típico do 

canal – como matérias, piadas, viagens etc. -, diálogo – termo que aqui utilizamos para 

denominar a ação de resposta dos apresentadores às perguntas e questionamentos dos 

espectadores -, publieditorial – anúncios que não seguem um padrão claro de propaganda, 

podendo ser apresentados como matérias ou mesmo viagens para as quais os apresentadores 

são convidados – ou, por fim, a veiculação de propagandas propriamente ditas, divulgando 

algum serviço, produto ou mesmo a loja do próprio site. 

 A parte final do programa, como mostrado na tabela, apresenta um formato 

permanente. Não excedendo os dois minutos finais, o antepenúltimo bloco é sempre utilizado 

para fazer a apresentação da “Pergunta da semana”, e, então, é apresentado o penúltimo bloco, 

que traz as respostas dos espectadores ao questionamento realizado no episódio anterior. Por 

fim, o último bloco exibe sempre os créditos em uma tela estática, junto com imagens de 

outros produtos do canal e das redes sociais do site, com links para que o espectador seja 

levado diretamente ao conteúdo anunciado. 

 Depois de verificar o padrão pelo qual o NerdOffice é construído, cremos ser 

interessante fazer uma breve análise acerca de como uma narrativa pode ser influenciada pelo 

que vimos na análise descritiva destes episódios. 

 

4.5.3 NerdOffice: uma breve observação sobre a narrativa 

 

 Ao longo do trabalho abordamos como características do meio digital e, mais 

especificamente da internet, podem influenciar a forma de narrar em um produto audiovisual, 

passando desde as possibilidades de se criar conteúdo sem estar atrelado a um conglomerado 

midiático, ao vídeo sob demanda que permite o Binge Watching e até mesmo pelas 

possibilidades técnicas do meio, como a hipermídia. A análise descritiva que realizamos com 

o produto NerdOffice serviu para encontrarmos um padrão de formato utilizado por um 
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programa voltado para a internet e, no caso, um dos programas de maior alcance na internet 

brasileira – como os números apresentados na justificativa da escolha demonstraram. 

 As características inerentes à Web 2.0 que tratamos no capítulo anterior estão 

presentes, principalmente no que tange a interatividade, conforme colocou O’Reilly (2005). A 

participação, mesmo que indireta dos espectadores fica clara nos comentários de cada vídeo e, 

principalmente, na frequência com a qual os apresentadores/produtores utilizam de tempo em 

tela para responder a questionamentos dos seus fãs. 

 Além deste ponto, é possível observar que os produtores criam uma narrativa 

transmidiática ao dispor aos seus espectadores conteúdos que se completam em diferentes 

mídias – mesmo que todas estejam sobre o suporte digital -, como o Nerdcast, redes sociais 

ou mesmo eventos em que estão presentes fisicamente. Desta forma, eles constroem um 

ecossistema transmidiático e integrado de conteúdos dentro da internet. 

 Quanto à análise descritiva, o que encontramos foi uma narrativa que é dividida em 

blocos, parecido com o que vemos na televisão tradicional, onde cada bloco serve para iniciar 

um novo assunto e, dentro do escopo do programa, alguns blocos estão fixos, como já 

abordamos. Os assuntos tratados são escolhidos pelos próprios produtores/apresentadores que 

incluem, dentro do programa, anúncios, matérias pagas e qualquer outro conteúdo que 

julgarem necessário. Nesse contexto se diferem da televisão tradicional, que apresenta um 

cenário um pouco diferente – uma vez que em programas de TV, como jornalísticos, as 

informações e a publicidade têm espaços diferentes. 

 Com isso, cremos que os dois pontos principais de uma narrativa de um produto 

audiovisual online e, mais especificamente no YouTube, são a interatividade e a continuidade. 

Esta proporcionada pelo meio técnico, que possibilita a disponibilização dos episódios do 

programa sob demanda e porque, como é mostrado ao final de cada episódio - ou se o 

espectador estiver assistindo em formato de lista no YouTube -, o usuário é levado a um novo 

capítulo automaticamente ou através apenas de um clique.  

 Cabe salientar que o produto é desenvolvido dentro de uma plataforma que funciona, 

como falamos anteriormente, de forma hipermidiática – onde múltiplos conteúdos são 

oferecidos ao espectador ao mesmo tempo em que uma diferente busca pode ser feita a 

qualquer momento -, gerando a necessidade de criar links para outros produtos do mesmo 

canal, para que o espectador consuma o máximo possível dentro do canal do Jovem Nerd.  

Se retomarmos o que Levy (2010) trata acerca do hipertexto – os definindo como 

“nós” -, podemos compreender esta tentativa dos produtores como uma “fabricação de nós”, 
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conexões que são fabricadas artificialmente como uma tentativa de indicar um caminho a ser 

seguido e, portanto, um recurso narrativo advindo das possibilidades e necessidades técnicas 

que o meio digital apresenta. 

 Assistir a vídeos no YouTube dessa forma – diversos conteúdos em sequência - é 

muito próximo do processo de Binge Watching ao qual os assinantes da Netflix passam, 

conforme citamos anteriormente, onde assistir aos episódios em sequência pode criar novas 

possibilidades narrativas e a inclusão de maiores detalhes e temas que podem ser abordados 

em mais de um episódio – como a “Pergunta da semana” e as respostas que são apresentadas 

na semana seguinte -, uma vez que o espectador pode assistir em sequência ou, por se tratar de 

conteúdos sob demanda, reassistir quando quiser. 

Quanto à participação do público, esta é fortemente estimulada e valorizada, tanto que 

em mais de um episódio encontramos os apresentadores utilizando o espaço para responder 

questionamentos, dar satisfações ou mesmo pedir opiniões. Além disso, a “Pergunta da 

semana” deixa claro como a participação é importante, uma vez que se tornou um bloco fixo 

desde a segunda temporada, juntamente com a divulgação das redes sociais do site e dos 

apresentadores, ou seja, as ferramentas de interação são divulgadas e largamente utilizadas no 

produto. 

Um grande espaço para a interatividade entre produtores e espectadores faz todo o 

sentido quando consideramos que se trata de um canal em um meio digital, ou se preferirmos, 

uma WebTV. Conforme Ribeiro (2009) coloca, a interatividade faz parte do meio digital – 

característica oriunda da digitalização dos meios -, portanto não é irreal ou incomum que os 

personagens dialoguem com os seus espectadores, seja durante o NerdOffice ou em espaços 

que existem em paralelo, como as redes sociais. Tendo isso em vista, torna-se inegável que o 

que é narrado no programa passar por um crivo, mesmo que indireto, dos espectadores do 

canal. 

Outro ponto que podemos correlacionar é que o NerdOffice pode ser considerado uma 

obra pertencente a um cenário transmidiático, levando em conta o que tratamos previamente, 

onde com a participação em redes sociais e outros tipos de produtos midiáticos – como o 

podcast - dentro da internet, o NerdOffice se aproximaria da definição proposta por Jenkins 

(2012). Assim, o programa se caracteriza como um dos componentes de uma gama de 

produtos produzidos e pensados para o meio digital. 

 Dessa forma, podemos afirmar que o NerdOffice faz parte de um grande cenário de 

inúmeros e diferentes produtos midiáticos que chegam todos os dias a plataformas online e 
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criam novas formas de se produzir conteúdos. Portanto, o NerdOffice se trata de um produto 

inegavelmente fruto do meio digital, que abarca as características que tratamos ao longo da 

pesquisa, incluindo a disponibilização sob demanda, a interatividade e também a utilização 

das possibilidades técnicas do meio e da plataforma, para criar sua narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto que resultou nesta pesquisa teve origem nas dúvidas que surgiram após 

realizarmos observações acerca da possibilidade de a internet estar desenvolvendo 

possibilidades de criação de um cenário que influenciaria a forma em que a televisão produz 

seus conteúdos. Ao iniciarmos a busca por mais informações e realizarmos as primeiras 

observações direcionadas, decidimos por fazer uma alteração e solidificar o foco do trabalho 

na forma em que se produz e, principalmente, se constrói a narrativa em produtos 

audiovisuais realizados exclusivamente para a internet. A partir disso, criamos um trajeto de 

pesquisa, que serve como uma bússola para que consigamos gerar a discussão que 
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buscávamos, a fim de responder, na medida do possível, às questões que tratam das novas 

formas de produção para os meios digitais. 

Com o intuito de descobrir novos contextos acerca da forma de produção audiovisual 

para meios digitais, mantivemos nosso recorte focado principalmente em questões e exemplos 

oriundos da internet. Assim, construímos um trabalho que se desenvolve a partir de uma 

apresentação do cenário que estamos vivenciando no meio digital, passando por um 

aprofundamento de questões e fechamos o trabalho com a apresentação do formato de um 

produto midiático cuja produção é voltada inteiramente para o meio que estamos analisando. 

Dessa forma, no primeiro capítulo dispomos uma cartografia que, com critérios pré-

definidos, mapeia canais de WebTV que se mostraram relevantes na plataforma YouTube, a 

mais importante do gênero no país. Na segunda parte da pesquisa, introduzimos contextos e 

discussões acerca da linguagem do meio internet e como as especificidades técnicas desta 

mídia podem influenciar a forma de construção narrativa das obras, a partir do que foi visto na 

cartografia e apresentando um novo elemento, a Netflix. Por fim, encerramos a pesquisa com 

uma análise do programa NerdOffice, abordamos seu histórico, problematizando o papel dos 

apresentadores e sua construção como personagens para, por fim, realizarmos uma análise 

descritiva das sete temporadas do programa a fim de construir e apresentar o formato padrão 

que o programa utiliza. 

         Iniciamos o trabalho apresentando uma discussão sobre o momento atual, em que 

encontramos uma lógica televisiva que funciona em contato com a internet, esta que é 

utilizada, por vezes, como um espaço para agregar conteúdos de emissoras de televisão 

tradicional em formato de programas sob demanda e, em diversos outros casos, um espaço de 

expansão para os conteúdos trabalhados originalmente nestas emissoras. Portanto, ao observar 

os fluxos que as obras de ambos os meios têm percorrido e os dados da Pesquisa Brasileira de 

Mídia sobre a penetração de ambos os meios na sociedade brasileira, chegamos à conclusão 

de que passamos por um momento de convergência entre os meios, no mesmo formato que 

Jenkins (2012) desenvolve o seu conceito de convergência midiática.  

Esta convergência está avançada no que diz respeito à disponibilidade de conteúdos da 

televisão tradicional dentro da internet, onde é possível encontrar dentro dos sites das 

emissoras ou no YouTube quase todo o conteúdo veiculado de forma analógica, disponível 

sob demanda e, grande parte, gratuitamente - o que obriga estes produtores a editarem o 

conteúdo em um formato que funcione na internet. Alguns fazem divisões em blocos, outros 

inserem propagandas apenas no começo e no fim de cada programa, ou seja, o conteúdo não é 
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simplesmente colocado na internet - ele é adaptado para o mais próximo possível da 

linguagem narrativa do digital, criando além de uma convergência midiática uma 

convergência de hardware, onde o computador se torna uma espécie de transmissor de 

televisão sob demanda. 

A participação do meio digital e seus desdobramentos nas produções da televisão 

tradicional não se resume apenas à disponibilização destes programas na internet. 

Encontramos muitos casos onde as redes sociais figuram como uma possibilidade de 

participação do público, sendo incentivado por apresentadores e produtores que os 

telespectadores respondam à questões que são abordadas no programa. Cabe frisar que não 

acreditamos que essa possibilidade transforme a televisão em um meio cuja troca de 

informações entre emissor e receptor se dê de forma direta e instantânea, mas que uma 

comunicação mais ágil possa ocorrer em paralelo, através de uma mediação realizada pelos 

ambientes digitais.  

No que diz respeito às trocas entre a televisão e a internet, concluímos que a televisão 

está convergindo não somente no âmbito do hardware – fazendo da internet uma agregadora 

de seus conteúdos -, mas também inserindo as redes sociais e outros elementos característicos 

do meio digital na sua forma de produzir, expandindo suas obras através das possibilidades 

técnicas que uma mediação digital permite. Dessa forma, além de os conteúdos televisivos 

transitarem e se expandirem dentro da internet, vimos casos onde os meios digitais são 

utilizados como ferramentas por meios tradicionais, principalmente a televisão.  

Esta convergência é reflexo de uma sociedade que passa a se constituir em um formato 

diferente do que estamos acostumados. Nesta nova formação, os espaços sociais podem 

ocorrer em larga escala dentro da internet - em qualquer uma das múltiplas plataformas que 

permitem interação -, caso das redes sociais que se expandem cada vez mais. Com isso, 

estamos diante de um cenário repleto de comunidades virtuais construídas a partir de 

afinidades, interesses ou qualquer outro tipo de aproximação entre os participantes de uma 

sociedade que passa, então a funcionar em rede. 

            Estas comunidades virtuais transitam nos espaços que compõem a internet, portanto, 

estas pessoas consomem produtos audiovisuais que encontram na rede, sendo o principal 

público dos canais de vídeos hospedados no YouTube e de outros conteúdos existentes na 

internet de forma geral. São estes os responsáveis por replicar e visualizar os vídeos que 

atingiram um alto número de views e, por isso, expandiram seu alcance na web e, em alguns 

casos, traçam o caminho até serem exibidos na televisão analógica e citados em outros meios. 
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Isto nos traz ao que foi encontrado na cartografia realizada ainda no primeiro capítulo, que 

resultou em quarenta canais que se encaixavam nas exigências que definimos com o objetivo 

de selecionar apenas canais relevantes e frequentemente atualizados. 

            O resultado se mostrou interessante, principalmente quando verificamos o formato em 

que se desenvolve os programas destes canais. Neles encontramos variações que ocorrem de 

acordo com o tipo de conteúdo veiculado, apresentando algumas repetições como a presença 

de um apresentador, linguagem informal e a construção deste apresentador como uma parte 

fundamental do canal – podemos dizer, inclusive, que ele faz parte do conteúdo, não podendo 

existir o canal sem o apresentador/fundador. O mesmo não podemos dizer dos canais que 

tentam simular um conteúdo de televisão analógica, como a UFRP TV e os conteúdos 

replicados da TV Cultura e da TV UFG, pois estes utilizam programas pensados para meios 

analógicos e apenas os reproduzem online – exemplos do que falamos anteriormente sobre a 

internet ser utilizada como uma agregadora de conteúdos -  enquanto aquele tenta ser uma 

representação do universo midiático da televisão tradicional, apesar de ter sua veiculação 

exclusivamente na internet. 

            Por fim, um importante aspecto que encontramos nesta cartografia foi a presença 

online e a permanente possibilidade de interação entre – aqui chamamos de – veículo e 

espectador, fato que vai ao encontro do que Ribeiro (2009) coloca quando afirma que a 

interatividade é fruto da digitalização dos meios. Esta interatividade é proporcionada através 

de múltiplas vias, como redes sociais, caixas de comentários e mesmo troca e-mails. Dessa 

forma, os espectadores se tornam uma espécie de co-produtores, uma vez que emitem 

opiniões diretamente aqueles que produzem os programas que assistem e estes, por sua vez, 

modificam as obras levando em conta as opiniões do que os assistem. 

             Isto nos leva a outro tema relevante que foi tratado nesta pesquisa, que é a questão da 

narrativa online, que apresenta variações quando comparada aos formatos narrativos mais 

comuns de meios audiovisuais tradicionais, como o cinema e a televisão. Isto se deve à forma 

em que a linguagem da internet se desenvolveu, através do hipertexto e, posteriormente, 

através de uma linguagem hipermidiática, que não segue um fluxo cronológico ou rígido de 

informações e conteúdos. Com a hipermídia é possível que o espectador vá de um vídeo a 

outro sem seguir nenhuma lógica pré-definida, criando seu próprio caminho e uma 

experiência singular, baseada exclusivamente em seus próprios interesses. 

            É o caso da plataforma tratada nesta pesquisa, o YouTube. Ao utilizar o site, o 

espectador pode realizar a qualquer momento buscas por vídeos de seu interesse ou, caso 
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prefira, pode aceder a alguma das indicações que o site fornece. Estas sugestões são baseadas 

no histórico de navegação do usuário para, então, oferecer vídeos similares aos que ele está 

assistindo ou que assiste com frequência, ou seja, o site baseia seu formato em uma linguagem 

hipermidiática, uma vez que oferece múltiplas opções ao usuário – ao mesmo tempo em que 

este pode criar um caminho narrativo completamente novo, caso prefira realizar uma outra 

busca. 

Esta narrativa hipermidiática é inerente ao YouTube, portanto, os canais que estão 

hospedados no site – incluindo o do Jovem Nerd, nosso objeto – precisam de formatos que 

criem uma continuidade para seus espectadores, de forma que os mesmos assistam 

continuamente aos seus conteúdos e, para isso, a forma encontrada pelo NerdOffice foi 

utilizar uma ferramenta do YouTube, que inclui links na tela. Com isso, ao final de cada 

episódio o espectador recebe uma indicação para outro conteúdo do canal – buscando um 

comportamento de Binge Watching – que é possível pois, agora, com as disponibilidades dos 

meios digitais, o espectador tem acesso a todo o conteúdo de uma só vez. 

O que concluímos é que o meio digital oferece ferramentas, que são reapropriadas e 

utilizadas da forma que o produtor preferir, criando novos formatos de se narrar e novas 

opções de produção adaptadas a cada caso específico. Ainda, a linguagem hipermidiática 

permite que fenômenos como o Binge Watching surjam, como forma de prender o espectador 

ao conteúdo, além de facilidades técnicas que são desenvolvidas - e aceitas pelo público -, 

como o “continuar assistindo” da Netflix, tornando-se então relevantes na criação de 

narrativas que têm como foco os meios digitais, como as séries de televisão que abordamos ao 

longo deste trabalho, cuja produção é própria da Netflix.  

A Netflix é um caso interessante que também foi tratado na pesquisa, pois seu 

crescimento no país – chegando a superar o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 

faturamento no ano de 2015 – trouxe à luz questões acerca do seu papel como produtora de 

conteúdo televisivo. Constatamos que os programas produzidos originalmente pela empresa 

podem ser classificados como televisão e, além disso, o próprio mercado já trata tais obras 

como televisão – incluindo premiações como o Emmy, onde as séries nominadas já ganharam 

dezenas de prêmios. 

 Ainda sobre o papel da Netflix e das possibilidades técnicas do meio digital na 

criação de novos formatos narrativos, encontramos um cenário onde a prática de Binge 

Watching ao assistir séries na Netflix é tamanha, que os produtores estão levando isto em 

consideração quando roteirizam uma obra, inserindo mais elementos e detalhes, uma vez que 
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cada episódio será assistido em continuidade. Com isso encontramos mais um caso onde 

ferramentas do meio digital permitem novas formas de criar narrativas, se adequando ao 

público e fazendo surgir um novo comportamento que – vindo do próprio público – altera a 

forma em que os produtores criam as narrativas de suas obras. 

            Portanto, no segundo capítulo abordamos como a linguagem da internet – 

hipermidiática – não impõe um caminho imperativo ao espectador e, aliada à possibilidade de 

assistir a tudo sob demanda, surge a necessidade de encontrar meios para que o espectador 

esteja sempre em contato com o canal. Para isso são utilizadas as ferramentas que as 

plataformas digitais possuem, como o formato de continuidade oferecido pela Netflix e os 

links que surgem durante ou ao final de cada episódio em canais no YouTube. O formato 

narrativo que encontramos no YouTube foi exemplificado em nosso terceiro capítulo, onde 

apresentamos uma análise do programa semanal NerdOffice. 

Definimos como metodologia de análise uma pesquisa exploratória com observação 

simples acerca dos capítulos que foram inseridos no recorte, dividindo-os em blocos e 

classificando-os de acordo com o seu conteúdo: bastidores, diálogo, propaganda, 

publieditorial, conteúdo, créditos, pergunta da semana e interação. O recorte da pesquisa se 

deu através da seleção aleatória de um episódio de cada temporada do programa – totalizando 

sete episódios - e, ao fim, apresentamos uma análise geral do que foi observado, buscando 

compreender e expor o formato padrão adotado pelo programa. 

Ao analisarmos cada um dos programas de forma descritiva, percebemos que as 

maiores rupturas ocorreram entre a primeira e a terceira temporadas, quando são introduzidos 

novos elementos narrativos em seu formato, modificando quase a totalidade do que era visto 

na primeira temporada – exceto o primeiro bloco. Após isto, percebemos a repetição 

sistemática de alguns blocos e, em outros, a ausência de uma repetição lógica, havendo uma 

variação entre os múltiplos tipos de blocos definidos. O que concluímos é que o programa 

segue uma estrutura rígida desde a segunda temporada, apresentando no primeiro bloco 

conteúdo que tratamos como “bastidores”, no antepenúltimo a “Pergunta da semana” e nos 

dois últimos blocos o que classificamos como “interação”. Estes se repetem ao longo dos 

anos, enquanto os blocos que são veiculados em outros momentos podem apresentar uma 

variação entre “conteúdo”, “propaganda”, “publieditorial” ou “diálogo”. O que tratamos como 

“créditos” só existe na primeira temporada, pois a partir da segunda os créditos passam a ser 

exibidos junto de outras informações, não tendo um bloco unicamente seu. 
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 Concluindo nossa análise, ainda neste capítulo apresentamos de forma ilustrativa 

também uma tabela que representa o formato padrão seguido pelo canal, incluindo além da 

divisão temática, a duração média de cada um dos blocos. Chegamos a este modelo a partir da 

observação dos dados coletados sobre cada um dos sete episódios, que estão disponíveis nas 

tabelas em anexo. Dessa forma, fechamos o capítulo com a apresentação de um formato – que 

mesmo não sendo o único utilizado em toda a plataforma – que é desenvolvido e apresentado 

há sete anos e, dentro da plataforma YouTube, obteve sucesso – conforme dados apresentados 

ao longo da pesquisa.  

 Acreditamos que esta pesquisa se mostra proveitosa e responde algumas das muitas 

questões que permeiam o assunto e que surgem em um momento onde há inúmeras incertezas 

quanto aos caminhos que os meios de comunicação seguirão, uma vez que precisam lidar com 

a “revolução” da internet - enquanto essa mídia traça múltiplos caminhos que são construídos 

por aqueles que a utilizam. No entanto, alguns pontos não puderam ser abordados devido à 

sua extensão e profundidade, mas que possuem questões suficientemente relevantes para que 

sejam abordadas em uma outra pesquisa, como o tema “Netflix” – que, mesmo tendo sido 

abordado neste trabalho, possui um escopo muito maior e profundo para além da parte que faz 

ligação ao tema desta pesquisa. 

 Nossa percepção acerca da profundidade e extensão deste tema tem como base não 

somente o crescimento do serviço no país e no mundo, mas também pelos desdobramentos 

que sua presença está trazendo. Recentemente a empresa foi alvo de ataques por parte das 

operadoras de televisão à cabo
80

, que veem sua recente e alta perda de assinantes como 

reflexo do crescimento da Netflix, e buscam então formas de frear seu desenvolvimento 

através de lobby. Esta possível migração de espectadores da televisão por assinatura para uma 

plataforma digital em busca de conteúdo suscita questões interessantes a serem respondidas, 

ainda mais em um momento em que a empresa promete intensificar, a cada ano, o número de 

produções próprias
81

 – se afastando cada vez mais do perfil de agregador de conteúdos e se 

aproximando progressivamente de um perfil de produtora/emissora de conteúdos televisivos. 

 Além da Netflix, outros temas podem surgir a partir do que foi visto nesta pesquisa, 

mas que, devido ao momento em que estamos, não é possível encontrar respostas muito 

claras. Um desses temas é como se desenvolverá uma geração que consome conteúdos 

diretamente do YouTube ao invés da televisão tradicional, que impactos terá não só nos 
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formatos narrativos, mas também no crescimento da internet como mídia. Ainda assuntos 

mais técnicos, como novas formas de medição de audiência e suas influências na destinação 

de verbas publicitárias e, por fim, qual o papel que a televisão digital, que se se desenvolve no 

país, desempenha nesta iminente convergência. 

 Por fim, esperamos que esta pesquisa tenha satisfatoriamente atingido seus objetivos e 

conseguido responder – e criar novas – questões sobre um assunto que, apesar de receber mais 

atenção nos últimos anos, ainda se trata de um campo novo de pesquisa. Estamos em meio a 

um processo de desenvolvimento de uma mídia que a cada ano se reinventa e traz novas 

formas de produzir e transmitir todo tipo de conteúdo, unindo a abertura de possibilidades 

onde qualquer pessoa pode se tornar um produtor e a expansão através de canais que não 

precisam ficar presos ao limite de tráfego das ondas. Com isso, vemos que ainda há muitos 

espaços a serem pesquisados e estamos de frente ao crescimento de um meio cujas 

possibilidades técnicas abarcam todos os meios que já tivemos contato e, cujo potencial de 

audiência é global. 
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Nome do 

Canal 

Tipo de 

conteúdo 

Palavra-

chave 

Duaração 

média 

Descrição Link 

Ana Maria 

Brogui 

Conteúdo de 

culinária que 

apresenta 

receitas 

variadas. 

Culinária 9 minutos Ana Maria Brogui é o 

primeiro programa de 

culinária do Youtube 

Brasil. Apresentado 

por Caio Novaes, 

tenta mostrar que 

cozinhar não é tão 

complicado quanto 

parece. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCh8qpZhE

wzejZ55cajXim

qQ  

Aqui Pode Conteúdo 

voltado 

exclusivament

e para cultura 

POP e o 

Japão. 

Basicamente o 

canal tem 

como objetivo 

mostrar 

características 

da vida no 

Japão pelo 

olhar de um 

brasileiro, ou 

seja, 

demonstrar o 

que há de 

interessante no 

país para os 

brasileiros. 

Variedades 11 minutos Apenas o maior canal 

sobre o tema Japão 

do Youtube BR. Aqui 

você vê que Japão 

não é só anime e/ou 

tentáculos. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCrRwWh

RPArkPDJ_HC

kvYKWg 

Armário de 

Madame 

Conteúdo 

voltado para o 

público 

feminino, com 

tutoriais de 

maquiagem e 

resenhas de 

produtos de 

maquiagem, 

roupas e afins. 

Jornalismo 12 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

https://www.yo

utube.com/user/

armariodemada

me  

https://www.youtube.com/channel/UCh8qpZhEwzejZ55cajXimqQ
https://www.youtube.com/channel/UCh8qpZhEwzejZ55cajXimqQ
https://www.youtube.com/channel/UCh8qpZhEwzejZ55cajXimqQ
https://www.youtube.com/channel/UCh8qpZhEwzejZ55cajXimqQ
https://www.youtube.com/channel/UCh8qpZhEwzejZ55cajXimqQ
https://www.youtube.com/user/armariodemadame
https://www.youtube.com/user/armariodemadame
https://www.youtube.com/user/armariodemadame
https://www.youtube.com/user/armariodemadame
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Canal da 

Thalita 

Conteúdo de 

variedades e 

voltado para o 

mundo 

feminino, 

apresentando 

também 

conteúdo 

voltado para 

culinária, com 

a preparação 

de pratos. 

Culinária 6 minutos Canal de Thalita 

Rebouças, a escritora 

preferida dos 

adolescentes. Em seu 

canal, a autora Fala 

sério, Mãe! e Ela 

Disse, Ele Disse, 

entre outros best-

sellers, mostra que 

seu humor também 

pega de jeito os 

adultos (o que ela já 

vem demostrando 

com o sucesso de sua 

coluna no jornal 

Extra e seus mais de 

1,5 milhão de livros 

vendidos). Aqui, a 

escritora mostra sua 

faceta de 

comunicadora, de 

"não-cozinheira" e 

ainda apresenta 

Rebecca Rieggs, 

amiga dos tempos da 

adolescência capaz de 

fazer a festa com 

pouca grana e muita 

criatividade. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCmCP7PU

-

iQ8wFzfEQW9

ntIw 

Canal das 

Bee 

Conteúdo 

voltado para o 

público 

LGBT. Possui 

apresentadores 

que discutem 

temas 

relacionados 

ao mundo 

LGBT, além 

de realizarem 

entrevistas 

sobre o tema. 

Variedades 7 minutos Não só um canal 

contra a homofobia. 

Um canal contra o 

preconceito, contra a 

transfobia, a bifobia, 

a lesbofobia, o 

machismo. Um canal 

a favor da diversão, 

do riso e de viver a 

vida do jeito que você 

quiser. E 

principalmente, sendo 

quem você é! 

https://www.yo

utube.com/user/

CanalDasBee  

Canal Ixi Conteúdo de 

comédia 

apresentado 

através de 

esquetes 

curtas. 

Comédia 5 minutos O Canalixi traz aos 

seus assinantes no 

Youtube, um humor 

popular totalmente 

diferente do habitual. 

Aqui você encontra 

vídeos que podem ser 

vistos em família sem 

se preocupar. Então 

se você ainda não é 

inscrito ta esperando 

oque? INSCREVA-

SE em nosso canal e 

receba todas nossas 

atualizações 

instantaneamente e 

saia na frente com 

nosso conteúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

Canalixi  

https://www.youtube.com/user/CanalDasBee
https://www.youtube.com/user/CanalDasBee
https://www.youtube.com/user/CanalDasBee
https://www.youtube.com/user/Canalixi
https://www.youtube.com/user/Canalixi
https://www.youtube.com/user/Canalixi
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Canal 

Nostalgia 

Conteúdo de 

variedades 

focado em 

produtos 

antigos, tendo 

- como indica 

o nome do 

canal - a 

nostalgia 

como ponto de 

partida na 

decisão sobre 

o conteúdo. 

Variedades 6 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

fecastanhari  

CanaldoMon

ark 

Conteúdo 

focado no 

gameplay de 

jogos de 

computador. 

Esportes 8 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

RandonsPlays  

Cauê Moura Conteúdo de 

comédia 

variado, 

focado no 

apresentador 

do programa. 

Variedades 6 minutos Vídeos que ofendem 

a família brasileira. 

https://www.yo

utube.com/user/

descealetra  

Cozinha de 

Jack 

Conteúdo de 

culinária com 

foco em 

receitas de 

comidas 

"pesadas", 

como bacon, 

massas e 

carne. 

Culinária 9 minutos Food Porn de 

primeira. Especialista 

em Bacon e Cerveja! 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCRkcYCB

5DXBZOfWsJn

58oxw 

Cozinha 

para 2 

Conteúdo de 

culinária, 

tendo dois 

apresentadores 

que em vídeos 

curtos 

apresentam 

receitas 

simples. 

Culinária 2 minutos Cozinha para quem 

não sabe cozinhar. 

Sem fogão, sem 

complicação. 

Aprenda receitas 

deliciosas, com 

poucos ingredientes. 

Tudo simples e 

rápido. Programa 

exibido no GNT 

(Globosat) e vídeos 

novos no Youtube 

toda semana. Feito 

em casa, com amor, 

por Carol Thomé e 

Duca Mendes. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCJgzA88n

cwO8ZFpts8GZ

UsA  

https://www.youtube.com/user/fecastanhari
https://www.youtube.com/user/fecastanhari
https://www.youtube.com/user/fecastanhari
https://www.youtube.com/user/RandonsPlays
https://www.youtube.com/user/RandonsPlays
https://www.youtube.com/user/RandonsPlays
https://www.youtube.com/user/descealetra
https://www.youtube.com/user/descealetra
https://www.youtube.com/user/descealetra
https://www.youtube.com/channel/UCJgzA88ncwO8ZFpts8GZUsA
https://www.youtube.com/channel/UCJgzA88ncwO8ZFpts8GZUsA
https://www.youtube.com/channel/UCJgzA88ncwO8ZFpts8GZUsA
https://www.youtube.com/channel/UCJgzA88ncwO8ZFpts8GZUsA
https://www.youtube.com/channel/UCJgzA88ncwO8ZFpts8GZUsA
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Danielle 

Noce 

Conteúdo de 

culinária 

voltado para 

as receitas de 

doces. 

Culinária 12 minutos Aqui no canal você 

encontra inúmeras 

receitas bem 

humoradas de 

confeitaria, bons 

drinks e salgados 

deliciosos. Tem 

também meu 

programa de viagens 

ao redor do mundo 

em busca de lugares 

incríveis e comidas 

maravilhosas e meus 

vlogs sobre os 

assuntos mais 

diversos que tenho 

vontade de falar com 

vocês. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCpCJ1AS

4afAWOJ5pNM

Fh4Dw  

EncanadorC

hapado 

Canal focado 

em gameplay 

do jogo Fifa. 

Esportes 7 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

encanadorchapa

doFIFA 

Esporte 

Interativo 

Conteúdo 

focado em 

esportes 

variados, 

como lutas, 

futebol, sem 

apresentadores 

apenas 

apresenta 

vídeos de 

esportes de 

emissoras. 

Esportes 3 minutos O melhor conteúdo 

do esporte na TV, na 

internet e no celular: 

Liga dos Campeões 

da Europa, Copa do 

Nordeste, Europa 

League, NFL, 

Eliminatórias da 

Copa e muito mais! 

https://www.yo

utube.com/user/

videosei 

Fábrica de 

Monstros 

Conteúdo de 

culinária 

voltado para o 

mundo fitness. 

Culinária 6 minutos Nós somos uma 

Fábrica de Monstros 

e vamos transformar 

você em um. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UC9cz05xO

baFpB8U72t73I

FA  

Galo Frito Conteúdo de 

comédia 

variado, que 

apresenta 

esquetes, 

paródias e 

afins. 

Comédia 5 minutos Paródias, esquetes, 

curtas-metragens, 

tudo rico em humor 

gorduroso! 

https://www.yo

utube.com/user/

programagalofri

to 

https://www.youtube.com/channel/UCpCJ1AS4afAWOJ5pNMFh4Dw
https://www.youtube.com/channel/UCpCJ1AS4afAWOJ5pNMFh4Dw
https://www.youtube.com/channel/UCpCJ1AS4afAWOJ5pNMFh4Dw
https://www.youtube.com/channel/UCpCJ1AS4afAWOJ5pNMFh4Dw
https://www.youtube.com/channel/UCpCJ1AS4afAWOJ5pNMFh4Dw
https://www.youtube.com/channel/UC9cz05xObaFpB8U72t73IFA
https://www.youtube.com/channel/UC9cz05xObaFpB8U72t73IFA
https://www.youtube.com/channel/UC9cz05xObaFpB8U72t73IFA
https://www.youtube.com/channel/UC9cz05xObaFpB8U72t73IFA
https://www.youtube.com/channel/UC9cz05xObaFpB8U72t73IFA
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Irmãos 

Pilogo 

Conteúdo de 

comédia com 

variedades e 

focado nos 

apresentadores 

do canal. 

Comédia 6 minutos Canal OFICIAL dos 

Irmãos Piologos, dos 

criadores do Mundo 

Canibal, ParTOBA, 

Avaiana de Pau, 

Irmãos Piologo 

Games, Pastor 

Metralhadora e muito 

mais. 

https://www.yo

utube.com/user/

irmaospiologo 

JapaVlogs Conteúdo de 

comédia com 

personagens/a

presentadores 

fixos, que 

conversam 

com a câmera 

e fazem piadas 

com assuntos 

do cotidiano. 

Comédia 7 minutos Vlogs aleatorios da 

minha vida! 

https://www.yo

utube.com/user/

JapaVlogs 

Jovem Nerd Conteúdo 

voltado para o 

público 

"nerd", 

abordando 

temas da 

cultura pop 

como filmes, 

quadrinhos e 

games. 

Variedades 26 minutos Cinema, Quadrinhos, 

Séries, Games, 

Internet e Tecnologia 

são muito mais 

divertidos no Jovem 

Nerd! 

https://www.yo

utube.com/user/

JovemNerd/feat

ured 

Juliana Goes Conteúdo 

voltado para o 

público 

feminino, com 

tutoriais de 

maquiagem, 

penteados e 

compras. 

Jornalismo 9 minutos Jornalista, 

apresentadora, 

buscando os 

caminhos para a real 

beleza, interior e 

exterior! 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCzAyLCiy

ogqvCkEr0byz

DaA 

Karol 

Pinheiro 

Conteúdo 

voltado para o 

público 

feminino, 

maquiagem, 

compras e 

afins. 

Jornalismo 25 minutos Karol Pinheiro é 

jornalista, trabalhou 

na revista 

CAPRICHO por 7 

anos, ama a Disney e 

acredita no poder do 

destino. Gosta de 

escrever sobre tudo o 

tempo todo e acha 

que, um dia, vai 

poder conhecer todos 

os lugares do mundo 

através do 

teletransporte. Aqui 

no Youtube, publica 

vídeos novos toda 

segunda, quarta e 

sexta! 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCKQj-

Ea4gP-

xT74X5nbfd3w 

https://www.youtube.com/channel/UCKQj-Ea4gP-xT74X5nbfd3w
https://www.youtube.com/channel/UCKQj-Ea4gP-xT74X5nbfd3w
https://www.youtube.com/channel/UCKQj-Ea4gP-xT74X5nbfd3w
https://www.youtube.com/channel/UCKQj-Ea4gP-xT74X5nbfd3w
https://www.youtube.com/channel/UCKQj-Ea4gP-xT74X5nbfd3w
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La Fênix Conteúdo 

relacionado a 

"pegadinhas", 

vídeos de 

comédia onde 

os 

participantes 

colocam seus 

corpos à prova 

de pequenas 

violências, no 

estilo 

"Jackass". 

Comédia 5 minutos Os vídeos mais sem 

noção do Youtube. 

Vídeos Insanos e 

Humor Alternativo. 

Curte Jackass, 

Pegadinhas e 

Idiotices? então está 

no lugar certo. 

https://www.yo

utube.com/user/

lafenixtv  

Ler Antes de 

Morrer 

Conteúdo 

focado em 

resenhas de 

livros em 

vídeo, 

trazendo a 

cada episódio 

a resenha de 

um livro 

diferente. 

Jornalismo 10 minutos Esse é o canal Ler 

Antes de Morrer, 

criado pela Isabella 

Lubrano, jornalista 

formada pela USP e 

pela Cásper Líbero. A 

meta é ler e resenhar 

1001 livros. Será que 

é possível? Claro que 

é. E mesmo se não 

for, já vale a pena 

tentar! Aqui você 

acompanha vídeos 

exclusivos sobre as 

principais obras da 

literatura brasileira 

universal, com bom 

humor e qualidade de 

um jeito que você 

nunca viu antes. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCTubbc8ei

3JfOBbicSJYPf

Q 

LubaTV Conteúdo 

variado, 

focado no 

apresentador e 

que tem o 

humor como 

viés editorial. 

Variedades 5 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

LubaTV 

https://www.youtube.com/user/lafenixtv
https://www.youtube.com/user/lafenixtv
https://www.youtube.com/user/lafenixtv
https://www.youtube.com/user/LubaTV
https://www.youtube.com/user/LubaTV
https://www.youtube.com/user/LubaTV
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Maquilagem 

blog 

Conteúdo 

voltado para o 

público 

feminino, com 

resenhas de 

maquiagem, 

roupas e afins. 

Jornalismo 9 minutos Me chamo Naiady, 

sou casada, 

apaixonada por tudo 

o que envolve o 

mundo feminino. 

Adoro falar de 

maquiagem, cabelo, 

moda e da vida. Sou 

paranaense mas, 

atualmente moro em 

Porto Alegre-RS. Na 

cidade em que nasci 

(Maringá-Pr) 

trabalhava em um 

departamento de 

comunicação, 

maquiava e 

ministrava cursos de 

auto-maquiagem, a 

pedido de algumas 

amigas resolvi criar o 

blog e compartilhar 

um pouco das minhas 

dicas. Com o tempo o 

blog Maquilagem foi 

ganhando formas e 

quadros diferentes, 

hoje eu falo de tudo o 

que envolve o 

universo feminino, 

compartilho 

momentos da minha 

vida, dicas e truques 

que aprendi. Um 

pouco de tudo e tudo 

de um pouco, rs! O 

maquilagem é o 

cantinho em que 

compartilho minhas 

experiencias um lugar 

para todas as 

mulheres que 

adoram/amam se 

cuidar e falar de coisa 

boa. Seja bem-vinda! 

https://www.yo

utube.com/user/

blogmaquilage

m  

Micro 

Sobrevivênc

ia 

Conteúdo de 

culinária que 

apresenta 

receitas que 

podem ser 

feitas no 

microondas. 

Culinária 7 minutos Micro-Sobrevivência 

é programa de 

culinária feito 100% 

no micro-ondas! 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UC0nY9haT

mlxXRTyeXqo

KWIQ  

https://www.youtube.com/user/blogmaquilagem
https://www.youtube.com/user/blogmaquilagem
https://www.youtube.com/user/blogmaquilagem
https://www.youtube.com/user/blogmaquilagem
https://www.youtube.com/channel/UC0nY9haTmlxXRTyeXqoKWIQ
https://www.youtube.com/channel/UC0nY9haTmlxXRTyeXqoKWIQ
https://www.youtube.com/channel/UC0nY9haTmlxXRTyeXqoKWIQ
https://www.youtube.com/channel/UC0nY9haTmlxXRTyeXqoKWIQ
https://www.youtube.com/channel/UC0nY9haTmlxXRTyeXqoKWIQ
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MiniCozinh

a 

Conteúdo de 

culinária, 

tendo um 

apresentador 

que prepara 

receitas de 

pratos fáceis e 

comuns. 

Culinária 5 minutos Seja bem vindo a 

MiniCozinha. O 

projeto é apresentado 

pelo Henrique 

Minimim e a ideia é 

mostrar para todos 

que para cozinhar 

basta ter vontade! 

https://www.yo

utube.com/user/

hminimim  

Miolos 

Fritos 

Conteúdo de 

culinária, 

apresenta 

receitas de 

pratos de 

fastfood, como 

hamburgueres, 

tacos etc. 

Culinária 8 minutos O programa de 

culinária mais legal 

dessa, e de outras 

dimensões. Se você 

gosta de star wars, 

rock'n roll, zumbis, 

fala élfico ou apenas 

quer aprender umas 

receitas pra não fazer 

feio na cozinha, esse 

programa é pra você. 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCsyWEzO

yDZyjw2haT1P

UURQ  

Mundo 

Canibal 

Conteúdo de 

comédia 

apresentado 

através dos 

mantenedores 

do canal, 

animações e 

diversos 

personagens. 

Comédia 4 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

OficialMundoC

anibal  

Omeleteve Conteúdo 

voltado para a 

cultura POP. 

Por ser o canal 

de vídeos de 

um grande site 

de cultura 

POP, o seu 

conteúdo 

aborda 

quadrinhos, 

desenhos, 

videogames, 

séries de TV e 

cinema. 

Jornalismo 8 a 25 

minutos 

O canal de vídeo do 

http://omelete.com.br

, o maior site de 

cultura pop do Brasil, 

referência desde 

2000! Cinema, 

Quadrinhos, Games, 

Música, Séries de TV 

e Literatura é com a 

gente mesmo! Assine 

agora e libere o seu 

lado nerd :-) 

https://www.yo

utube.com/user/

omeleteve 

Parafernalha Conteúdo de 

comédia, 

majoritariame

nte formado 

por esquetes 

curtas. 

Comédia 3 minutos Canal de humor 

oficial da 

Parafernalha. 

Inscreva-se! 

https://www.yo

utube.com/user/

canalparafernalh

a 

https://www.youtube.com/user/hminimim
https://www.youtube.com/user/hminimim
https://www.youtube.com/user/hminimim
https://www.youtube.com/channel/UCsyWEzOyDZyjw2haT1PUURQ
https://www.youtube.com/channel/UCsyWEzOyDZyjw2haT1PUURQ
https://www.youtube.com/channel/UCsyWEzOyDZyjw2haT1PUURQ
https://www.youtube.com/channel/UCsyWEzOyDZyjw2haT1PUURQ
https://www.youtube.com/channel/UCsyWEzOyDZyjw2haT1PUURQ
https://www.youtube.com/user/OficialMundoCanibal
https://www.youtube.com/user/OficialMundoCanibal
https://www.youtube.com/user/OficialMundoCanibal
https://www.youtube.com/user/OficialMundoCanibal
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Porta dos 

Fundos 

Conteúdo de 

comédia, onde 

são 

apresentadas 

esquetes 

curtas. O canal 

também 

possui vídeos 

de making of 

dos próprios 

trabalhos. 

Comédia 3 minutos Esse é o canal Porta 

dos Fundos. 

Lançamos vídeos 

originais, inéditos e 

exclusivos sempre às 

segundas, quintas e 

sábados às 11h. 

Inscrevam-se e 

assistam. :-) 

https://www.yo

utube.com/user/

portadosfundos  

Receitas de 

Minuto 

Conteúdo de 

culinária, 

focado na 

apresentação 

de receitas de 

pratos rápidos. 

Culinária 6 minutos No Receitas de 

Minuto você encontra 

receitas fáceis, 

perfeito para quem 

não gosta de 

complicação e não 

tem muito tempo para 

desperdiçar na 

cozinha, além das 

receitas em vídeos 

que são postadas 

todas as segundas e 

quintas-feiras as 10hs 

da manhã.  

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCocWRG-

uTqtvLUzGJI2s

eXQ 

Rezendeevil Conteúdo 

focado no jogo 

Minecraft e 

coom viés de 

humor. 

Esportes 12 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

rezendeevil  

SOS DEBB Conteúdo 

voltado para o 

público 

feminino, com 

tutoriais de 

penteados, 

maquiagem e 

afins. 

Jornalismo 5 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

https://www.yo

utube.com/user/

minhaculpa 

TV Cultura Canal onde é 

disponibilizad

o o conteúdo 

da TV Cultura 

na internet. 

Jornalismo 2 a 50 

minutos 

Este é o canal oficial 

da TV Cultura no 

Youtube 

https://www.yo

utube.com/user/

cultura 

TVUFG Conteúdo 

focado em 

conhecimento 

científico, 

cultura e 

temas 

relacionados. 

Jornalismo 8 minutos Confira aqui todos os 

programas, 

interprogramas, 

vinhetas, dentre 

outras produções da 

TV UFG e da 

Fundação RTVE (que 

possui a concessão da 

TV UFG). Sintonize 

no canal 14 em sinal 

aberto (Goiânia e 

Região 

Metropolitana) e 

canal 21 da NET-

Goiânia. 

https://www.yo

utube.com/user/

TVUFGcanal14 

https://www.youtube.com/user/portadosfundos
https://www.youtube.com/user/portadosfundos
https://www.youtube.com/user/portadosfundos
https://www.youtube.com/channel/UCocWRG-uTqtvLUzGJI2seXQ
https://www.youtube.com/channel/UCocWRG-uTqtvLUzGJI2seXQ
https://www.youtube.com/channel/UCocWRG-uTqtvLUzGJI2seXQ
https://www.youtube.com/channel/UCocWRG-uTqtvLUzGJI2seXQ
https://www.youtube.com/channel/UCocWRG-uTqtvLUzGJI2seXQ
https://www.youtube.com/user/rezendeevil
https://www.youtube.com/user/rezendeevil
https://www.youtube.com/user/rezendeevil
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UFPR TV Conteúdo 

voltado para 

temas 

culturais, 

abordando 

história, arte e 

cultura de 

forma geral. 

Jornalismo 15 a 35 

minutos 

A UFPR TV é a 

emissora de TV da 

Universidade Federal 

do Paraná, e tem a 

missão de divulgar 

conhecimento 

acadêmico, científico, 

cultural e de utilidade 

pública à 

comunidade. No ar 

desde 2002, com a 

cobertura do 

resultado do 

vestibular da UFPR, a 

UFPR TV completa 

10 anos em 2012 com 

o compromisso de 

manter a idoneidade e 

a ética na 

disseminação da 

informação, 

prestando serviço à 

comunidade e 

levando 

conhecimento e 

entretenimento de 

qualidade. 

https://www.yo

utube.com/user/

TVUFPR 

Você sabia? Conteúdo 

focado em 

variedades que 

tem o objetivo 

de apresentar a 

cada vídeo 

uma nova 

curiosidade. 

Esportes 12 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

vcsabiavideos 

Xafurdaria Conteúdo de 

comédia com 

personagens/a

presentadores 

fixos, que 

conversam 

com a câmera 

e fazem piadas 

com assuntos 

do cotidiano. 

Comédia 9 minutos O canal não 

apresentou nenhuma 

descrição oficial 

acerca de seu 

coneúdo. 

https://www.yo

utube.com/user/

xafurdariaoficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/vcsabiavideos
https://www.youtube.com/user/vcsabiavideos
https://www.youtube.com/user/vcsabiavideos
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ANEXO 2 - Principais colaboradores do site Jovem Nerd 

 Lista de colaboradores que já participaram mais de uma vez de algum produto 

midiático do site Jovem Nerd. 

 

Nome Apelido Como se define 

Affonso Solano 
  

Rei dos Escritores 
Escritor do livro O Espadachim 
de Carvão e criador do blog 
MRG (Matando Robôs Gigantes) 

 

Afonso Junior Tresdê Publicitário 

Agatha Ottoni Sra. Jovem Nerd 
Esposa de Alexandre e dona da 
NerdStore com sua irmã Andreia 

Alexandre Ottoni Jovem Nerd 
Sr. Panos Quentes e Host do 
programa 

Andreia Duboc Pazos Portuguesa 
Esposa de Deive e dona da 
NerdStore com sua irmã Agatha 

Andrés Ramos Amigo Imaginário Designer gráfico e ilustrador 

Atila Iamarino A Loira do Banheiro 

Biólogo, pesquisador, 
apresentador do programa 
"Nerdologia" no Youtube e um 
dos criadores do Scienceblogs 
Brasil 

Caio Boiteux Bluehand 
Analista de suporte de 
informática e mentor do 
Protocolo Bluehand 

Carlos "Voltor" Eduardo Couto Caquinho Cineasta 

Deive Pazos Azaghal 
Senhor da Oceania, e Rei da 
Oceania. 

Diogo Braga Didi Braguinha 
Criador do blog MRG (Matando 
Robôs Gigantes) 

Eduardo Spohr - 
 

Vince Glotto 
Jornalista, escritor, professor e 
blogueiro  

Fernando Russell Tucano 

Jornalista, professor 
universitário e apresentador do 
videocast A Maravilhosa Cozinha 
de Jack 

Frederico Carstens Sr. K Projetista de produto 

Harald Stricker Andróid Ilustrador 

João Paulo Miguel JP 
Guia turístico em Orlando e 
podcaster do site 10jardas 

Luís Gustavo Ferrari Guga 
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Marco Gomes Marcos Fundador da Boo-box 

 
Roberto "Beto" Duque Estrada 

Bolota 
Criador do blog MRG (Matando 
Robôs Gigantes) e apresentador 
do videocastEntre Três 

Guilherme Briggs  
Dublador (faz as vozes de todos 
os personagens em "Toró de 
Miolo" e em alguns nerdcasts). 
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ANEXO 3 – Prêmios Jovem Nerd 

 

Prêmio Categoria Ano 
The BOBs Melhor blog em língua portuguesa 2013 

Shorty Awards Melhor podcast e Melhor do Brasil 2013 

Prêmio Pi Melho site, Geek do Ano e Prêmio Hors Concours de podcast 2012 

Prêmio #Epic 
Melhor mídia que trabalha blog, podcast, videocast, Twitter e 

Facebook 
2011 

Prêmio Pix Melhor podcast e videocast 2011 

Prêmio Pix Melhor podcast 2010 

Prêmio MTV VMB Blog do ano 2009 

Prêmio Pix Melhor podcast 2009 

Prêmio Info Melhor blog 2008 

Prêmio Podcast Humor 2008 

Prêmio Ibest 
Melhor podcast, melhor blog de humor e melhor blog de 

notícias 
2008 
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ANEXO 4 - Tabelas de formatos NerdOffice 

 

Vídeos caseiros, Olivia Wilde e Jovem Nerd em Hollywood! 

Episódio: 7 

Temporada: 1 

Duração: 19:03 

Data de publicação: 09/12/2010 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6QnG29YC-p8 

Descrição do episódio: 

“Pausa no seu dia chato para curtir o que aconteceu de legal no escritório mais nerd do Brasil-

sil-sil. 

Jovem Nerd em Los Angeles!” 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:26 

Introdução do episódio apresenta uma 

espécie de bastidores, com cenas do dia-a-

dia. 

 

Bastidores 

2 0:27 a 2:44 

Diálogo com os espectadores e introdução de 

um tema. No caso respondem aos leitores que 

criticaram o excesso de propagandas no 

episódio anterior. 

Diálogo 

3 2:45 a 6:01 
Veiculação de uma propaganda de um canal 

no YouTube. 
Propaganda 

4 6:02 a 18:47 

Introdução de um novo tema, relacionado a 

um conteúdo do próprio site, que trata de 

uma viagem promocional. 

Publieditorial 

5 18:48 a 18:58 
Um corte seco leva a exibição dos créditos do 

episódio. 
Créditos 

6 18:59: a 19:03 

É exibida a frase “Clique aqui e assine o 

canal”, com um link que leva para a área 

onde o espectador pode se inscrever no canal 

do Jovem Nerd. 

Interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QnG29YC-p8
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Easter Egg, Nova Gente, Caneta e Alien Russo 

Episódio: 13 

Temporada: 2 

Duração: 13:49 

Data de publicação: 21/04/2011 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4Rn8v_ikUfU 

Descrição do episódio: 

"15 minutos sem preocupações em mais um episódio do NerdOffice, onde discutimos:  

 - Easter Egg antigo   

- Geek Vibrations Brasília 

- The New People 

- Um Presidente Larápio 

- O terrível Alien Russo 

 

Pergunta da semana: "Por que o JN se enche de talco antes de dormir?"" 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:09  Cenas de bastidores/dia-a-dia. Bastidores 

2 0:10 a 1:59  

Diálogo com os espectadores acerca de 

um conteúdo que foi abordado por 

espectadores em redes sociais. 

Diálogo 

3 2:01 a 4:50  

Introdução de um conteúdo relacionado a 

uma viagem realizada a convite de uma 

empresa. 

Publieditorial 

4 4:51 a 06:53  
Introdução de um novo tema relacionado 

a conteúdos típicos do canal. 
Conteúdo 

5 06:54 a 09:15  
Introdução de um novo tema relacionado 

a conteúdos típicos do canal. 
Conteúdo 

6 09:16: a 12:48  
Introdução de um novo tema relacionado 

a conteúdos típicos do canal. 
Conteúdo 

7 12:49 a 13:30 Pergunta da semana. Pergunta da semana 

8 13:31 a 13:44 

Exibição das respostas de espectadores à 

“Pergunta da semana” realizada no 

episódio anterior 

Interação 

9 13:45 – 13:49 

É exibida a frase “Clique aqui e assine o 

canal”, com um link que leva para a área 

onde o espectador pode se inscrever no 

canal do Jovem Nerd. 

Interação 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Rn8v_ikUfU
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Dinheiro, Caneta BATMAN e Webseries  

Episódio: 44 

Temporada: 3 

Duração: 22:23 

Data de publicação: 20/11/2012 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eW2iID7L_kY 

Descrição do episódio: 

“Lambda lambda lambda, nerds! 

Seu mau humor pode descansar por 20 minutinhos, né?  

Alottoni e Azaghal falam sobre a pinimba do Ministério Público Federal sobre o "Deus seja 

louvado" nas notas de Real, anunciam um concurso cultural, indicam webseries e aplaudem 

os doadores voluntários de sangue!” 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:07  Cenas de bastidores/dia-a-dia. Bastidores 

2 0:08 a 1:52  

Piada sobre os próprios apresentadores. 

Apresentador solicita uma interação por parte dos 

usuários, que respondam sobre algo referente a 

sua aparência. 

Conteúdo e 

Interação 

3 1:53 a 7:21  

Conteúdo relacionado a uma ação do Ministério 

Público sobre alteração em notas da moeda 

nacional. 

Conteúdo 

4 7:22 a 12:57  

Apresentação de uma propaganda de uma caneta 

do personagem Batman, anunciada através de uma 

promoção. 

Publieditorial 

5 12:58 a 19:41  
Abordam o assunto “webseries”, anunciando 

produtos produzidos por outros canais. 
Publieditorial 

6 19:42 a 21:28  

Apresentação de um compilado de conteúdos 

produzidos pelos espectadores com imagens e 

vídeos dos mesmos realizando doações de sangue. 

Conteúdo e 

Diálogo 

7 
21:29 a 21:46 

 
Pergunta da semana 

Pergunta da 

semana 

8 21:47 a 22:03 

Exibição das respostas de espectadores à 

“Pergunta da semana” realizada no episódio 

anterior. 

Interação 

9 22:04 – 22:23 

Exibição dos créditos em uma tela única que 

engloba links para outros produtos midiáticos do 

mesmo canal – outro episódio do NerdOffice e um 

episódio do NerdPlayer, além de links para as 

redes sociais do canal e para a área onde o 

espectador pode se inscrever no canal. 

Interação 
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Draw my life e Conspirações 

Episódio: 15 

Temporada: 4 

Duração: 20:18 

Data de publicação: 01/05/2013 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XeiHa5rZXos&list=PLE471915CE2636484&index=112 

Descrição do episódio: 

“Lambda lambda lambda, nerds! 

 

Separe 20 minutinhos para conhecer a febre Draw My Life (inclusive o nosso!), saber quem 

foi a pessoa vencedora do concurso Montegrappa - The Brain e falar sobre as mais recentes e 

as mais estranhas conspirações. Mas antes, prepare-se para um duelo de guitarras que você 

não esperava!” 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:07 
Cenas de bastidores/dia-a-dia. 

 
Bastidores 

2 0:08 a 2:44 

Conteúdo típico do canal e exibição de 

conteúdo audiovisual enviado por um 

espectador. 

 

Conteúdo e diálogo 

3 2:45 a 7:30 

Apresentação do tema, no caso, draw my 

life (explicação do que é, como surgiu e 

como ficou famoso) 

 

Conteúdo 

4 7:31 a 12:05 

Resultado de uma promoção que estava 

acontecendo. 

 

Publieditorial 

5 12:06 a 17:55 
Tratam de um dos temas do episódios – 

conspirações.  
Conteúdo 

6 17:56 a 19:30 

Anúncio de produtos da loja do próprio 

site. 

 

Propaganda 

7 19:30 a 19:45 
Pergunta da semana 

 
Pergunta da semana 

8 19:46 a 19:59 

Exibição de respostas dos espectadores 

para a pergunta da semana realizada no 

episódio anterior. 

Interação 

9 20:00 a 20:18 
Exibição dos créditos e de links para 

outros produtos do canal. 
Interação 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XeiHa5rZXos&list=PLE471915CE2636484&index=112
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Celulares nos filmes 

Episódio: 18 

Temporada: 5 

Duração: 20:40 

Data de publicação: 04/06/2014 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JiWKmXbYUCw&index=60&list=PLE471915CE26364

84 

Descrição do episódio: 

“Lambda lambda lambda, nerds! No programa de hoje, os galegos Jovem Nerd e Azaghal 

falam sobre o papel dos celulares nos filmes e também dão boas-vindas a princesa nerd, 

Gisele!” 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:12 Cenas de bastidores/dia-a-dia Bastidores 

2 0:13 a 1:46 
Piada sobre os próprios personagens. 

 
Conteúdo 

3 1:47 a 5:00 

Propaganda sobre um jogo de videogame, 

falando dobre o produto e sobre uma ação de 

marketing que a empresa patrocinadora fez. 

 

Propaganda 

4 5:01 a 17:17 

Abordam o tema de celulares no cinema, que 

é também tema principal do episódio. 

 

Conteúdo 

5 17:18 a 19:50 

Agradecimentos pelas mensagens dos 

espectadores sobre o nascimento do filho de 

um dos apresentadores. 

 

Conteúdo 

6 19:51 a 20:09 Pergunta da semana Pergunta da semana 

7 
20:08 a 20:23  

 

Exibição de respostas dos espectadores para a 

pergunta da semana realizada no episódio 

anterior. 

Interação 

8 20:24 a 20:40  

Exibição dos créditos e de links para outros 

produtos do canal.  

 

Interação 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JiWKmXbYUCw&index=60&list=PLE471915CE2636484
https://www.youtube.com/watch?v=JiWKmXbYUCw&index=60&list=PLE471915CE2636484
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Inteligência Artificial 

Episódio: 15 

Temporada: 6 

Duração: 20:02 

Data de publicação: 15/05/2015 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iTbYBKzWZy0&index=16&list=PLE471915CE2636484 

Descrição do episódio: 

“Lambda lambda lambda, nerds! A singularidade chegou ao NerdOffice, no programa de hoje 

Jovem Nerd e Azaghal falam sobre Inteligência Artificial!” 

 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:19 Cenas de bastidores/dia-a-dia Bastidores 

2 0:20 a 15:50 
Apresentação do tema do programa, que 

faz referência à divulgação de um filme. 
Conteúdo e Publieditorial 

3 15:51 a 18:32 

Propaganda do filme “Chappie”. 

Apresentação da história do filme com 

exibição de imagens do longa. 

Propaganda 

4 18:35 a 19:04 Pergunta da semana Pergunta da semana 

5 19:05 a 19:17 

Exibição de respostas dos espectadores 

para a pergunta da semana realizada no 

episódio anterior. 

Interação 

6 19:18 a 20:02 
Exibição dos créditos e de links para 

outros produtos do canal 
Interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTbYBKzWZy0&index=16&list=PLE471915CE2636484
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Trailer de Independence Day: Resurgence 

Episódio: 2 

Temporada: 7 

Duração: 16:40 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XwwJ5mD-K68 

Descrição do episódio:  

“Lambda, lambda, lambda nerds! Ainda estamos assim! Mas o NerdOffice continua, hoje com 

o comentário do trailer de Independence Day: Resurgence.“ 

 

 

Bloco Tempo Conteúdo Nomenclatura 

1 0:00 a 0:05 Cenas de bastidores/dia-a-dia Bastidores 

2 0:06 a 4:15 Tratam de temas típicos do programa. Conteúdo 

3 4:16 a 14:16 
Introduzem o principal assunto do episódio, 

no caso o trailer de um filme. 
Conteúdo 

4 14:17 a 16:02 
Propaganda de produtos da loja do próprio 

site. 
Propaganda 

5 16:03 a 16:09 Pergunta da semana Pergunta da semana 

6 16:10 a 16:22 

Exibição de respostas dos espectadores para a 

pergunta da semana realizada no episódio 

anterior. 

Interação 

7 16:23 a 16:40 
Exibição dos créditos e de links para outros 

produtos do canal. 
Interação 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwwJ5mD-K68

