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RESUMO 

 

O propósito dessa pesquisa é entender como a página @NetflixBrasil, na rede social digital 

Facebook, pode ser aproveitada no e como parte do processo coletivo, convergente e transmídia 

de recepção dos produtos midiáticos distribuídos pelo serviço de streaming de vídeos Netflix. 

Dessa forma, investigamos as imbricações cotidianas da recepção midiática de produtos 

audiovisuais em um cenário, cada vez mais, midiatizado e em rede, o que se dá com negociações 

nos usos e produções de sentido, vinculando as relações midiático-culturais a apropriações e 

ressignificações por dentro. Para tal, realizamos um estudo de inspiração netnográfica por seis 

meses, analisando interações na página e entrevistando alguns dos sujeitos mais ativos nela. 

Palavras-chave: Mídias; Cotidiano; TV; Netflix; Facebook; Netnografia 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to understand how the @NetflixBrasil page on the social 

network Facebook can be used in and as part of the collective, convergent and transmedia process 

of consumption of content distributed by video streaming service Netflix. Therefore we look into 

the connections between audio visual media consumption and everyday life in an increasingly 

mediated and networked scenario, which happens with negotiations in uses and meanings, linking 

media-cultural relations to appropriations and resignifications from within. To do so, we conducted 

a study of netnographic inspiration for six months, analysing interactions on the page and 

interviewing some of its heavy users. 

Key words: Media; Everyday life; TV; Netflix; Facebook; Netnography  
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INTRODUÇÃO 

 

Com os novos modos de distribuição e acesso a conteúdos audiovisuais que se propagaram 

nos últimos anos, especialmente, associados às tecnologias digitais e ao crescimento do acesso 

(ainda que em diferentes níveis) à internet, vimos a emergência de uma cultura on demand, 

particularmente, em serviços de streaming. Nela, textos midiáticos podem circular mais 

velozmente, com custos menores e maior alcance de mercado do que em modelos mais tradicionais 

da indústria audiovisual (MASSAROLO e MESQUITA, 2016). 

Assim, com as comunicações em rede e as plataformas móveis, os consumos de video on 

demand (VOD) incitam novas práticas de visualização de conteúdos audiovisuais, tais como, as 

multiplataformas. Com esses usos paralelos de dispositivos e atenções fragmentadas, a utilização 

de espaços de “convivência”, como as redes sociais online, para dar continuidade aos processos 

de consumo de produtos audiovisuais, através de compartilhamento de ideias, pode ressignificar o 

engajamento e a experiência de espectadores-usuários, com negociações cotidianas capazes de 

alterar as apreensões no âmbito da recepção e, com isso, as produções de sentido dos espectadores. 

A prática de compartilhamento de conhecimentos e questionamento de textos midiáticos 

observada na página é comum em ambiências digitais e ainda, em outras plataformas, como a carta 

ao leitor dos jornais e a configuração enquanto obra aberta de alguns produtos audiovisuais, tais 

como a novela brasileira, os quais observam questões de audiência e financiamento do modelo de 

broadcasting. Dessa maneira, talvez a página possa ser melhor observada como um espaço novo, 

mas não inteiramente diferente, para trocas receptivas. 

É nesse cenário que localizamos nossa pesquisa, em que refletimos sobre novas formas de 

pensar e se relacionar com o mundo, que são perpassadas pelo consumo midiático, especialmente, 

em ambientes digitais, mas com negociações – usos, apropriações e produções de sentido. Nosso 

objetivo é, assim, pensar o consumo como prática social (portanto, em relação a outros), 

investigando como suas relações podem mudar com e nas novas mídias, a partir de experiências 

de recepção coletivas, convergentes e transmídias de ficção audiovisual. 

Ademais, se vincula aos interesses investigativos do grupo de pesquisa “Mídias, Redes e 

Jovens: uso e apropriações em contextos digitais”, vinculado à rede Brasil Conectado e certificado 

pelo CNPq em 2014, em que está inscrita. O grupo se dedica ao estudo das relações entre as novas 

audiências e o conteúdo que circula nos meios de comunicação.  
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Mais especialmente, investiga as configurações dos modos de ser jovem na América Latina, 

seus hábitos e preferências em termos de consumo midiático, bem como as políticas voltadas para 

esta população. Assim, nas pesquisas do grupo, indagamos sobre potenciais usos e apropriações 

da mídia, a partir de contextos digitais e compreendendo possíveis novas dinâmicas de inserção e 

exclusão social. A partir disso, promovemos oficinas de literacia midiática em escolas, como forma 

de integração da Academia com a comunidade e intentando converter as observações advindas das 

pesquisas em benefícios para a sociedade, ao contribuir com a construção de olhares mais críticos 

em relação aos textos das mídias.  

Nesse sentido, o propósito dessa pesquisa é compreender como o ambiente da página 

@NetflixBrasil, na rede social digital Facebook pode ser aproveitado no e como parte do processo 

de recepção dos produtos midiáticos distribuídos pela Netflix. Dessa forma, observamos 

experiências de consumo coletivas, a partir de interações tanto no fluxo página-usuário, quanto no 

usuário-página e usuário-usuário. Em geral, elas circundam as seguintes grandes temáticas: a) 

elementos das narrativas exibidas na plataforma, b) decisões circunscritas ao negócio (tais como, 

cancelamentos, renovações, contratações ou produções de séries – tendo em vista que a empresa 

tem duplo papel de produtora e exibidora) e c) outros assuntos pertinentes e/ou pungentes em redes 

sociais online naquele momento. 

Logo, mais do que pensar e discutir questões comunicativas e midiáticas, tencionamos 

vinculá-las a aspectos do cotidiano, buscando compreender como pontos de produção e recepção 

das mídias podem se mesclar ou chocar com o cotidiano dos produtores, consumidores e 

“prosumidores” (TAPSCOTT e WILLIAMS, 2007) de tais produtos midiáticos, dos mais 

tradicionais aos mais inovadores. 

Nossa proposta é, assim, instigar discussões sobre as imbricações cotidianas da recepção 

midiática de produtos audiovisuais em um mundo, cada vez mais, midiatizado e em rede. De tal 

modo, analisamos interações interpessoais e com a página, em postagens que, em muitos 

momentos, possuem linguagem própria, melhor (ou exclusivamente) compreendida por quem 

consome os produtos audiovisuais distribuídos pela Netflix. 

A escolha do caso se iniciou em uma pesquisa exploratória, com a busca online por 

dissertações e artigos que abordassem a temática do consumo transmídia. Nela, notamos a 

preferência pela análise de narrativas específicas, mas não encontramos estudos voltados à 
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transmidiação e convergência sob a ótica da recepção de uma multiplicidade de produtos de uma 

empresa midiática, muito menos, desse serviço de streaming. 

Em geral, as pesquisas olhavam para: a) a ideia de transmídia, concentrando-se na produção 

e b) uma narrativa transmídia, em obra específica e/ou seus desdobramentos em demais produtos. 

Assim, a principal justificativa para nossa pesquisa é a perspectiva pouco comum que propõe: 

pensar o consumo (que, conforme percebemos ao longo do trabalho, mescla as noções de coletivo, 

convergente e transmídia) de variados produtos midiáticos exibidos pela Netflix, em um ambiente 

digital (página, em rede social online), e como o envolvimento com aquelas narrativas ajuda a criar 

ou reforçar um relacionamento entre seus consumidores e deles com a “marca-mãe”, segundo as 

estratégias de engajamento desenvolvidas pela empresa. 

Assim, desenhamos a pesquisa com a percepção de que encontraríamos, não apenas, 

referenciais teóricos, mas também, estudos aproximados, denotando interesses e campos 

tangentes. Adicionalmente, o desconhecimento de um estudo de consumo coletivo e 

transmidiático, sob o ponto de vista da recepção daquilo que é distribuído por uma empresa de 

mídia que se utiliza amplamente de estratégias transmídia, trouxe a expectativa de que esse 

trabalho contribua para futuros estudos. 

No que se refere às nossas afiliações, tendo em vista que a área de concentração do programa 

de pós-graduação em Mídia e Cotidiano, na Universidade Federal Fluminense, a que se vincula 

essa pesquisa é discursos midiáticos e práticas sociais, buscamos compreender, dialeticamente, as 

relações entre mídia e cotidiano, com a análise de discursos midiáticos relativa a contradições e 

potencialidades, referenciais culturais e incorporação/ transformação por práticas sociais.1 

Mais especificamente, por nos localizarmos na linha de pesquisa linguagens, representações 

e produção de sentidos, tratamos das formas de produção de sentido, decorrentes da relação entre 

diferentes agentes sociais e discursos midiáticos em distintos suportes, pesquisando linguagem, 

discurso, representação e consumo no cotidiano das práticas midiáticas com ênfase em questões 

culturais e sociabilidades.2 

Portanto, examinamos as artes de fazer (CERTEAU, 2017), que podem ser acionadas por 

sujeitos com acessos a habilidades para experienciar o consumo de ficção audiovisual via práticas 

coletivas e multiplataformas, em um ambiente social digital. Em especial, resgatamos as 

                                                           
1 Baseado em informações do PPGMC. 
2 Baseado em informações do PPGMC. 



11 
 

perspectivas: a) das possibilidades que se abrem em uma sociedade em rede (CASTELLS, 1999, 

2003 e 2013) e b) das potencialidades com a aplicação de uma inteligência coletiva (LEVY, 2007).  

Assim, para pensar os usos e apropriações, no contexto digital e midiatizado, de um consumo 

coletivo, transmídia e convergente, por seis meses, fizemos um acompanhamento e análise de 

inspiração netnográfica (KOZINETS, 2014; HINE, 2000; CAMPANELLA e BARROS, 2016) na 

página, complementado por uma pesquisa qualitativa, com duas entrevistas, realizadas com 

sujeitos ativos no ambiente de estudo, via Facebook Messenger. É importante ressaltar que as 

entrevistas estão hierarquicamente abaixo das análises de interações para a extração de dados a ser 

analisados, tendo em vista as dificuldades no processo de contato e retorno com os sujeitos da 

página com os quais desejávamos dialogar – apenas 2 em 10 foram positivos e isso após bastante 

insistência de nossa parte. 

No início da pesquisa, tivemos dificuldade na definição do recorte temporal, pois nosso 

objeto é extremamente rico e, por seu dinamismo e vivacidade, há novas postagens e interações de 

usuários a todo momento. E, com a decisão de estudar as “audiências” naquele ambiente digital, 

consideramos que seria muito limitador fechar o recorte em um período pré-determinado (por 

exemplo, o mês a), pois nosso objetivo era estudar as conversas que se desenvolviam naquele 

espaço e, apesar de a página ter sua frequência de postagens definida, os sujeitos comentam, 

curtem, compartilham e marcam amigos onde e quando querem, não necessariamente na postagem 

mais recente.  

Logo, por essas atuações dos consumidores naquela ambiência se darem de maneira muito 

viva, não era possível confiná-las e, ainda assim, desfrutar de resultados tão ricos, quanto os 

encontrados em uma pesquisa mais extensa temporalmente e que, com isso, se empenha em 

representar de modo menos artificial a realidade social a que se intenta estudar. Por isso, refutamos 

o mecanismo mais “tradicional” de aplicar uma delimitação temporal rígida, extraindo um 

fragmento da realidade social por demais momentâneo, que cercearia a capacidade criativa dos 

sujeitos no desenrolar de suas práticas conversacionais, fator que nos atraiu ao objeto e estimulou 

o desenvolvimento desse estudo. Em detrimento dela, decidimos seguir a página por um período 

um pouco mais extenso, deixando que o objeto “falasse por si” (FRANÇA, 2017) e nos mostrasse 

suas inúmeras potencialidades. 

Com isso, nosso recorte se construiu em torno das primeiras (temporalmente) ou principais 

(que geraram mais mobilizações) interações de usuários (entre si e com a Netflix), subsequentes a 
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posts, na página @NetflixBrasil, na rede social online Facebook, durante um período de seis 

meses, entre a segunda quinzena de agosto de 2017 e a primeira quinzena de fevereiro de 2018, 

em que fizemos acompanhamento contínuo daquele ambiente digital. Logo, o corpus foi 

constituído pelas interações iniciais ou de maior “tráfego”, segundo cada caso, em onze posts, 

coletadas ao longo do período de monitoramento da página.  

Durante esses seis meses, acompanhamos a página (postagens e interações) cotidianamente, 

buscando nos aproximar dos textos (da página e de seus usuários), temáticas, linguagens, 

temporalidades e referências que por ela passavam. Com isso, intentamos compreender um pouco 

mais sobre as práticas dos sujeitos que circulavam naquele ambiente, em frequência regular e de 

modo naturalizado, inserindo em seus usos coletivos daquele espaço digital as artes de fazer, que, 

somente no cotidiano, podem ter esse lugar de usos criativos e apropriações ressignificadas.  

Nossos interesses de pesquisa gravitam, assim, em torno dos estudos de recepção, pensando 

esse novo lugar do consumo, com o sujeito transformando o processo de comunicação no 

cotidiano, através dos usos, negociações e práticas de produção de sentido aplicados aos textos 

midiáticos. Acreditamos que, ao estudar comunicação através da recepção, podemos: a) 

compreender melhor os papeis dos meios comunicacionais em nossa sociedade, refletindo sobre 

sua ação no cotidiano de grupos sociais e comunidades afetivas; b) abandonar a dicotomia emissor-

receptor e a hierarquização dessas esferas; e c) tentar desconstruir discursos, pensando os 

processos comunicativos como interação e prática social (FIGARO, 2000). 

Por essa razão, nosso objetivo era olhar para os consumidores, para os sujeitos daquele 

processo de consumo e tentar entender como experimentavam a ambiência da página na 

complementaridade (ou não) de fruição dos conteúdos audiovisuais distribuídos pela Netflix. 

Nesse sentido, a perspectiva etnográfica, ao advir de uma tradição antropológica, de imersão e 

interesse pela alteridade, sem tirar o outro de seu lugar de fala, mas deixando sua voz fluir onde se 

sente mais confortável e em que sua ação é mais natural, nos pareceu a mais atraente.  

Assim, buscamos trabalhos, de autores nacionais e estrangeiros, que nos ofertassem 

direcionamentos e a narração de experiências com estudos de inspiração etnográfica em espaços 

digitais e encontramos a abordagem da netnografia (KOZINETS, 2002 e 2014). Nos apegamos a 

ela, pois, não apenas transpõe o fazer etnográfico para os espaços online, mas também, 

compreende, respeita e busca lidar com as especificidades que deles advêm.  
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Com ela, entendemos a internet em suas múltiplas e concomitantes faces, pois pode ser 

apreendida como objeto (o que se estuda), local (ambiente em que se realiza o estudo) e 

instrumento de pesquisa (ferramenta para coleta de dados) (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 

2011: 17). Logo, entendemos que, no estudo netnográfico, durante as etapas de coleta e análise de 

dados, que podem se sobrepor, não é possível observar todo o conjunto de atos de uma comunidade 

online, mas, apenas, seus atos comunicativos.  

Portanto, enquanto a etnografia complementa os discursos com a observação de 

comportamentos, a netnografia tem na observação (e recontextualização) dos atos conversacionais 

sua fonte de dados por excelência, por causa da comunicação mediada por computadores e afins. 

Nesse sentido, a netnografia considera, em seu fazer, a existência de mediação tecnológica nas 

interações entre os sujeitos “nativos” e entre esses e o pesquisador, além da possibilidade (no caso 

do nosso objeto de pesquisa) de minimizar a influência do pesquisador nos comportamentos dos 

sujeitos da comunidade estudada, através da observação não participante, o lurking, ou “observar 

sem ser observado”.  

Essa possibilidade (lurking) não é comum a todos os objetos digitais, mas se apresenta em 

nosso objeto de pesquisa, a página da Netflix Brasil na rede social digital Facebook, pois se 

configura como ambiente online em nível de privacidade semipúblico (ELM, 2009 e ESS, 2009 

apud FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011: 21), já que a inserção nela requer cadastro ou 

aceitação na rede digital, mas, uma vez que se tem acesso a ela, o objeto em si (a página) está 

amplamente disponível em termos de usabilidade.3 

Outro benefício dos estudos de inspiração etnográfica é que acolhem múltiplas formas de 

acessar o fenômeno social que se estuda, tornando-se, assim, uma ferramenta ainda mais rica. 

Ademais, considerando-se nossos objetivos desde o desenho da pesquisa de estudar o consumo a 

partir do olhar e das práticas dos consumidores, além de entender as experiências das audiências e 

deixar que falassem, nos parecia incongruente realizar a pesquisa sob a ótica antropológica, sem 

reservar um momento em que esses sujeitos pudessem, de fato, se expressar, expondo suas 

                                                           
3 É importante ressaltar que há distinções entre aquilo que é visto por um administrador de página no Facebook e o 

que é aparente a seus usuários. Entretanto, como estamos trabalhando no âmbito da recepção, os dados de 

administração são completamente desprezados aqui. Ademais, observamos que é possível acessar a página e parte das 

interações, mesmo sem estar logado na rede social. Contudo, ao tentar abrir “mais comentários” em uma aba 

“incógnita” do navegador Google Chrome, houve uma longa espera pelo carregamento deles, sem retorno. Quando 

tentávamos as mesmas ações, logados na rede, o procedimento se realizava normal e rapidamente. 
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percepções sobre os usos que fazem (e que notam ou não outros sujeitos fazendo) daquele 

ambiente. 

Acreditamos que esses momentos contribuem imensamente para o estudo, pois nos ajudam 

a compreender desde o sentido (ou não) de realizá-lo até o quanto harmonizadas (ou não) com a 

realidade social estão nossas hipóteses. Assim, complementamos o estudo de inspiração 

netnográfica com uma pesquisa qualitativa, aprofundando as questões levantadas nas análises de 

interações na página, em duas entrevistas semiestruturadas, com usuários mais ativos na página, 

que se destacaram pela expressividade (de suas responsabilidades como circuladores de conteúdos 

e mobilizadores de pessoas que falassem sobre tais conteúdos) e reincidência (frequência com que 

foram percebidos dessa forma durante os meses de coleta de dados) de seus papeis de aglutinadores 

naquele ambiente digital. Buscamos ampliar o escopo de entrevistados, mas apenas tivemos 

retorno positivo de dois dos usuários abordados. 

A utilização das entrevistas intentou promover nossa maior inserção enquanto pesquisadora 

no processo de pesquisa e nossas interações com os informantes, auxiliando na compreensão de 

um fenômeno social em sua totalidade, ao colocar questionamentos básicos relacionados às teorias 

e hipóteses até então desenvolvidas, podendo confirmá-las ou reformá-las a partir das falas 

“diretas” dos informantes (TRIVIÑOS, 1987 apud MANZINI, 2004).  

Nosso problema central era pensar como se dão os usos, apropriações e produções de 

sentidos, no contexto digital e midiatizado, do consumo coletivo e transmídia de ficção 

audiovisual, a partir de interações na página @NetflixBrasil, na rede social online Facebook.  

Por conseguinte, nossa hipótese exprime que, com a midiatização, que vincula a cultura e a 

comunicação, e as comunicações digitais em rede, os sujeitos que possuem acessos e habilidades 

para tal, por uma empatia cognitiva com as novas tecnologias (JACKS e SCHMITZ, 2017), tendem 

a se organizar em configurações neotribais urbanas (entre indivíduos de interesses comuns), 

ressignificando suas experiências de consumos midiáticos. Essas experiências podem, assim, 

passar a ser coletivas, além de cultural e tecnologicamente convergentes, promovendo, com isso, 

negociações entre os discursos de natureza mais comercial das empresas.  

Cabe assinalar, no entanto, que, conforme Carpentier (2016, 2018), estamos cientes da não 

padronização de posicionamentos acadêmicos quando se fala na relação entre mídias e 

participação, pois diferentes processos têm diferentes referências participatórias. Assim, como o 

conceito de participação está constantemente mudando, é vital considerar que está situado em 
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campos particulares; envolve atores específicos (demanda envolvimento de muitos atores, 

pluralidade); requer presença de desequilíbrio de poder entre esses (que tomam posições diversas); 

é intencional (sujeitos são conscientes dela), democrático e convidativo (é possível dizer não a 

ela). A participação não deve, então, ser vista como parte da fantasia democrático populista, pois 

não elimina as elites, já que, entre os atores, há processos de identificação, agrupamento e definição 

de posição e relações de poder naquelas circunstâncias (CARPENTIER, 2018). 

Carpentier exprime que as principais abordagens de participação são a sociológica e a 

política e que há diferenças fundamentais entre elas. A sociológica é a participação na cultura do 

consumo e em estudos de mídias, baseado no modelo de comunicação ritual de Carey (2009 apud 

CARPENTIER, 2016), ligado às noções de compartilhamento, participação, associação, parceria 

e crenças compartilhadas, em que o poder tem um papel, mas apenas em nível secundário. 

Compreende que pessoas fazem parte de uma cultura por participar dos rituais dela (ainda 

que haja forças de contenda nos agrupamentos de sujeitos, características do social), de forma que 

as mídias, especialmente as de massa, teriam papel fundamental no convite de consumidores/ 

usuários à participação da configuração social, tornando-se parte da sociedade, pelos papeis sociais 

que disponibilizam e com os quais esses sujeitos podem se identificar ou não. Participação pode 

ser compreendida, então, como fazer parte através de interações com textos midiáticos 

(CARPENTIER, 2016: 72). 

Já a participação política tem definição mais restrita, centrada no compartilhamento de 

poder, enquanto redistribuição ou equalização das relações de poder em processos decisórios 

formais ou informais, entre sujeitos privilegiados e não privilegiados; objeto de disputa, com a 

patente necessidade de demarcação entre a participação e suas condições de possibilidade. Nesse 

sentido, ter acesso implicaria em ganhar presença dentro de organizações midiáticas, gerando 

oportunidades para pessoas comuns terem suas vozes ouvidas (CARPENTIER, 2016: 72-73). 

Diante desses dois olhares, para Carpentier, não podemos dizer que é caracterizada a 

participação em uma situação, mas não em outra – há níveis de participação e atuação política 

(considerando que o social é político) dos sujeitos que fazem parte desse processo. Portanto, 

acreditamos observável (do ponto de vista do próprio autor, bastante conciliador em suas 

considerações teóricas) algum nível de participação em determinadas situações relacionais 

midiáticas, tais como, as que estudamos entre consumidores-usuários, da plataforma de streaming 

de vídeos Netflix e da sua página na rede social digital Facebook, em especial, no que diz respeito 
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ao compartilhamento de informações; desenvolvimento de um vocabulário próprio; constituição, 

em alguma medida, de um grupo de pessoas com interesses comuns, que giram em torno dos 

produtos midiáticos distribuídos pela empresa; e, principalmente, questionamento de decisões de 

negócio que possam perceber como prejudiciais a seu papel de consumidores. 

Nesse sentido acreditamos estar mais próximos da abordagem sociológica por algumas de 

suas características: mais ampla, define participação como fazer parte de processos sociais 

particulares e inclui variadas interações humanas, com textos e tecnologias, sem excluir a ideia 

poder, mas, possivelmente, tratando-a como secundária naquelas circunstâncias. Logo, 

participação seria fazer parte, promovendo interesses e necessidades de um sujeito, e/ou 

pertencer, se identificando com interesses em geral de um grupo (MELUCCI, 1989 apud 

CARPENTIER, 2016: 71). Interação é, ainda, outro conceito a ser distinguido de participação 

(em um momento interativo, você não decide nada).  

Frequentemente, na teoria sociológica, se refere ao estabelecimento de relações sócio 

comunicativas - na dimensão social, está no contato, encontro e reciprocidade; na comunicativa, 

em resposta, significado e comunicação (CARPENTIER, 2016: 74). Trabalhamos, assim, com o 

olhar sociológico de interação, especificamente, sua dimensão comunicativa, que aborda as 

relações sócio comunicativas como respostas, comunicação e imbuídas de significados. 

Por essa razão, resgatando Jenkins (JENKINS e CARPENTIER, 2013 apud CARPENTIER, 

2018), explica que seus críticos parecem ignorar o fato de que o pesquisador americano trabalha 

com casos bem selecionados, nos quais acredita haver mais e mais participação. Logo, ainda que 

seja otimista, também reconhece que há problemas em relação à participação, como as limitações 

de acesso a processos que permitem colocá-la em prática. 

Desse modo, Carpentier (2018) atenta para um importante cuidado, especialmente, ao 

estudar mídias sociais: não devemos generalizar nossas conclusões, nem interpretar tais formas 

midiáticas como algo específico, mas trabalhar com casos dentro de tais plataformas. É 

fundamental, então, sermos cuidadosos com ambas as abordagens – utópicas e distópicas, pois são 

por demais generalistas, teóricas e ideológicas, não contribuindo com as pesquisas sobre 

participação. 

Em vista disso, é essencial analisarmos que tipos de dinâmicas de participação ocorrem 

dentro dos grupos que se formam em espaços digitais, pensando a participação nas mídias e através 

das mídias. Portanto é importante deixar claras as limitações de processo, bem como, as diferenças 



17 
 

entre interação participação e acesso. Isso posto, em estudos de recepção de conteúdos online (e 

no caso de nossa pesquisa), devemos considerar, inclusive, fatores como: se as dinâmicas de 

comunicação nesse grupo são totalmente controladas por poucos; se e como essas conversas 

continuam fora daquele ambiente; o que participação, de fato, significa na produção e consumo de 

produtos criados por (ou com ajuda de) consumidores. 

Diante disso, apoiados nas ideias de Jenkins (2009), designamos como cultura participativa 

o cenário e o conjunto variado de possibilidades abertas aos consumidores de maior acesso, 

produção e colocação em circulação de conteúdos midiáticos, a partir da digitalização e 

convergência dos meios. A título de exemplo, pensamos no papel das comunidades online e na 

pressão por elas exercidas junto à Netflix para a renovação da série Sense8 (ainda que por apenas 

mais uma temporada) – de sucesso no mercado nacional, mas percebida com interesse menos 

patente no mercado original da empresa, o americano.  

Ou, ainda, as continuações de séries canceladas, pelo volume de pedidos de usuários online, 

obviamente, sempre associado a um interesse de negócios e posicionamento de nicho da empresa: 

Lucifer (Fox, 2016-2018; Netflix, 2018), Arrested Development (Fox, 2003-1008; Netflix, 2013-

presente), Gilmore Girls (The WB, 200-2007; Netflix, 2016), Fuller House (Full House: ABC, 

1987-1985; Full House: Netflix, 2016-presente), The Killing (AMC: 2011-2013; Netflix: 2014), 

Longmire (A&E: 2012-2014; Netflix: 2015-2017), Black Mirror (Channel 4: 2011-2014; Netflix: 

2016-presente), Queer Eye (Bravo: 2003-2007; Netflix: 2018-presente), entre outras4. 

Em uma “escala participativa” (em termos de interferência das audiências na atuação do 

produtor) imensamente menor, temos os vídeos promocionais em que a página debocha de seus 

próprios conteúdos, quando mal recebidos pela audiência (tal como, a personagem Lucifer – da 

série homônima, comprada pela empresa, após cancelamento no canal/ produtora de origem – 

chamando o filme original Netflix The Open House (2018) de “boring, boring, boring” (chato, 

chato, chato), com direito a comentário sarcástico de um usuário, dizendo que a Netflix (sempre 

personificada nessas interações com os usuários, por eles ou pela própria página) é debochada, por 

falar mal da própria produção, “característica” reafirmada pela resposta da página.  

                                                           
4 LYNCH, J. 12 fan-favorite shows Netflix has revived or rebooted, ranked from worst to best. Business Insider. 

18/08/18. Disponível em https://www.businessinsider.com/tv-shows-netflix-revived-list-2017-9#12-fuller-house-33-

1. Acesso em 03/10/18. 
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Desse modo, observamos, nas apropriações dos produtos midiáticos e do próprio ambiente 

digital da Netflix no Facebook, potenciais subversões internas, ainda que, nos casos selecionados 

para o estudo se apresente mais uma relação conturbada, de atritos e afetos entre consumidores e 

marca. Assim, acionando as táticas certeunianas, cremos na potencial (co)criação do consumo, que 

não precisa ser simplesmente internalização de uma lógica sistemática econômica, mas pode ser 

pensado e vivido como prática cultural instando múltiplas produções de sentido, construídas no 

compartilhamento de ideias em uma comunidade afetiva. 

Assim, na tentativa de encontrar direcionamentos para confirmar, reformar ou refutar nossa 

hipótese, organizamos o trabalho em três capítulos norteadores. Neles, bebemos de grandes 

conceitos teóricos, que, associados, nos dão pistas sobre como olhar para as práticas observadas 

no ambiente da página.  

Iniciamos o trabalho com uma contextualização sobre o meio de comunicação televisivo, 

suas rupturas e continuidades, com a ebulição de novas tecnologias. Trazemos, para isso, reflexões 

sobre o cenário tecnológico e cultural, em que o próprio conceito de televisão é repensado, 

incluindo novas formas de se produzir e usufruir de conteúdos audiovisuais.  

Colamos a essas análises, de natureza mais teórica, exemplificações de interações de 

usuários da página, em que ficam mais explícitas as (às vezes não tão) novas configurações do 

meio televisivo. Avaliamos, em especial, o que muda e o que se mantém com relação a produção, 

circulação, distribuição, linguagens, formatos, gêneros, recepção e práticas a ela vinculadas, 

sobretudo, considerando o papel de serviços de streaming de vídeo nesse cenário, tal como, a 

Netflix.  

Em relação ao lugar da Netflix dissertamos sobre seu papel no cenário de novas mídias e 

novas TVs, pois consideramos que, com os movimentos de reconfiguração das formas de acesso 

e as multiplicidades observadas nas práticas de produção e consumo de produções televisuais, o 

meio televisivo é definido mais por gêneros, formatos e linguagens, do que por modelos de 

distribuição e dispositivos de acesso. Abordamos, ainda, um pouco da história da empresa, com os 

momentos por que passou, como foi se reinventando e como ajudou a fomentar um cenário distinto 

para a velha mídia – tanto nas questões de produção quanto nas de modos de consumo.  

Assim, refletimos sobre as questões de novos usos e relacionamentos, estabelecidos por 

consumidores com os meios de distribuição de conteúdos audiovisuais, em uma ambiência 

tecnológica radicada na Internet (pensando tanto a Netflix como serviço de streaming, quanto o 
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Facebook como rede social online, onde ocorrem fluxos de trocas informacionais e 

comunicacionais). Nesse capítulo, com as análises de três postagens e as conversas que incitam, 

intentamos pensar o que está em jogo nessas mudanças de meios e quais são os possíveis passos 

dos agentes que dela participam. Acreditamos, ainda, que tal investigação é complementada pela 

inclusão de olhares sobre as implicações de ordem econômica e comercial que reforçam as 

disparidades de distribuição de conteúdo a nível global, na contramão das proclamações de 

ubiquidade, dadas as tecnologias digitais que nos interligam. 

Ressaltamos, aqui, as contribuições de Grupo de Pesquisa TeleVisões: Núcleo de Pesquisa 

em Televisão e Novas Mídias, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do 

Departamento de Estudos Culturais e Mídia, da Universidade Federal Fluminense, em que 

ingressamos no segundo ano de pesquisa, após o convite de suas professoras coordenadoras, 

Ariane Holzbach e Mayka Castellano, bem como as de autores ali descobertos: Braghini (2016), 

Castelanno e Meimaridis (2016, 2017; MEIMARIDIS, 2017a e 2017b), Lotz (2014 e 2017), Jenner 

(2016), Kompare (2006), Massarolo (2015 e 2017; MARLET e MASSAROLO, 2015a e 2015b; 

MASSAROLO e MESQUITA, 2016) e Ross (2008). 

No capítulo seguinte, relacionamos às configurações sociais em rede, de imbricamento entre 

online e offline, e às potencialidades de se construir uma inteligência conjunta, a abordagem da 

midiatização. Assim, pensamos o relacionamento entre culturas e mídias e os Netflixers como 

forma de se relacionar e consumir, segundo a lógica da coletividade, discutindo as “artes de fazer” 

no cotidiano, em que sujeitos ultrapassam a superfície dos fenômenos e fazem novos usos e 

apropriações desses, apontando exemplos empíricos. 

Nesse capítulo, damos continuidade à investigação dos fluxos comunicativos transcorridos 

no objeto de pesquisa (a página @NetflixBrasil, no Facebook), falando do paradigma da tecnologia 

da informação, em que novos meios tecnológicos se cruzam com atividades sociais e humanas, 

transbordando para essas uma lógica em rede. À vista disso, passamos a observar uma 

continuidade entre as esferas digitais e físicas, um imbricamento físico-digital (CASTELLS, 1999, 

2003 e 2013; LEVY, 1999, 2007 e 2011), em que o “real” e o “virtual” (ambientes on e off) se 

complementam. A virtualidade é, então, a instância da “potência”, do “vir a ser”, uma energia à 

espera de se “realizar”; não é irrealidade, mas parte da realidade.  

Logo, ambos (espaços analógicos e digitais) podem instigar novas práticas e usos, que 

variam segundo os usuários, de ferramentas técnicas, tais como, as (re)constituições de 
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significados e as novas dimensões de socialidade ou assimetrias em acessos, habilidades e 

aproveitamentos de possibilidades. Portanto, vemos uma relação profunda entre as NTICs e a 

cultura, com as tecnologias apropriadas pelos sujeitos e traduzidas via filtros culturais em (novos) 

usos e práticas, muitas vezes, (re)configurando o que se entende enquanto relações de socialidade, 

identidade, consumo, entretenimento, informação...  

Nesse sentido, a exclusão digital é um obstáculo à cultura participativa, pois nem todos têm 

acesso às habilidades e meios para práticas culturais mais colaborativas e o acesso às tecnologias 

e conhecimentos de como lidar com elas é vital para realizar o potencial de propagabilidade de 

novas mídias e práticas, com mais circulação e apropriação de produtos culturais. No entanto, 

mesmo que uns tenham mais habilidades e acessos do que outros (inclusive grandes empresas 

midiáticas ainda detendo poder de barganha imensamente maior do que os de muitos sujeitos 

coletivamente organizados), a ideia de cultura participativa questiona a tradicional percepção de 

expectação, buscando substituí-la pela de interação e negociação. 

Por essa razão, valorizamos as potencialidades da inteligência coletiva, isto é, o vínculo entre 

competências, ideias e conhecimentos, articulada na interação virtual entre indivíduos no 

ciberespaço. Ela não se constitui enquanto conceito simplesmente cognitivo, mas como a ideia do 

trabalho coletivo, do pensamento em conjunto, do elo comunitário. Sem perder a inteligência 

individual, podemos, então, potencialmente, contribuir com a constituição de um conjunto de 

saberes, que não pertencem a ninguém e estão disponíveis a usos e transformações para muitos. 

Assim, a diversidade qualitativa entre os componentes de uma comunidade online e a 

expansão contínua dessa, pela articulação e troca constantes, a transformam e adaptam a novos 

contextos. Desse modo, as NTICs, em conversações em rede, são mais bem empregadas se 

promovem o compartilhamento de informações e colocam em prática a potência (virtual) 

complementar e coletiva das trocas. 

Entretanto, em nossa sociedade, a maioria das pessoas não possui os meios de participar 

desse espaço do saber, conforme dados PNAD TIC 2016, que exploramos nesse momento do texto. 

Por isso, a participação (enquanto manifestação do questionamento de uma estrutura de poderes, 

conforme Carpentier (2016)) é potencialidade, isto é, existe em virtualidade e pode ou não se 

“realizar”, dependendo de questões sociais, econômicas, políticas, etc. e dos usos dados às 

ferramentas tecnológicas. 



21 
 

Assim, quando dadas as condições favoráveis, as comunidades do ciberespaço realizam 

trocas constantes de conhecimentos, que circulam, são modificados, reconstruídos, aumentados e 

editados segundo as demandas situacionais. Desse modo, a página @NetflixBrasil, que apresenta 

neotribos urbanas em um ambiente midiatizado e digital, denota exemplos de contribuições 

coletivas, até mesmo, no compartilhamento de conhecimentos “técnicos” sobre aspectos do 

modelo de negócio televisual relacionados à Netflix, ainda mais visível em uma realidade 

televisiva digital. 

Em função disso, damos prosseguimento ao capítulo pensando a midiatização enquanto 

abordagem analítica, paradigma cultural e pano de fundo de experiências, especialmente, de 

consumos (em apropriações e ressignificações) e socialidade, pois ela contribui com a reorientação 

de modelos teóricos sobre “efeitos” midiáticos para compreensões mais abertas da influência das 

mídias incorporadas ao cotidiano. Ela propõe, assim, modos de repensar as inter-relações entre as 

mudanças nas mídias e comunicação, e na cultura e sociedade (relacionada a práticas 

comunicativas), refletindo sobre especificidades de meios de comunicação (em conjunto) e o 

envolvimento de mídias interativas nessas transformações, ajudando a capturar as influências mais 

amplas das mídias no cotidiano e na prática social-política-cultural-econômica. 

Complementamos nossas principais bases para pensar a midiatização com autores 

“regionais”, como Barros (in MATTOS et al, 2012), Braga (2006), Fausto Neto (2006), Gomes 

(2016), Sodré (2002) e Verón (2014) e mais “distantes”, como Couldry (e HEPP, 2013), Hepp 

(2012; 2014; HEPP, HJARVARD e LUNDBY, 2015) e Hjarvard (2008), além dos “clássicos” 

Kellner (2001 e 2006), John Thompson (1998) e Martín-Barbero (2002 e 2015). Esse olhar 

múltiplo nos parece essencial, para negociar pensamentos construídos em contextos sociais 

distintos, pois tais relações de consumo são empregadas por sujeitos sociais brasileiros, que 

interagem em um espaço digital (a rede social online Facebook)5 e têm por temáticas e linguagens 

comuns o consumo de entretenimento audiovisual em um ambiente também nativo da Internet – a 

                                                           
5 Segundo Hutt (2017), no Mapa Mundial das Redes Sociais Online de Janeiro de 2017, divulgado pelo Fórum 

Econômico Mundial, o Facebook é a rede social online mais popular do mundo, com mais de 1,8 bilhões de usuários 

ativos mensalmente. Liderando o cenário de social media em 119 dos 149 países analisados, se fosse um país, seria o 

mais populoso. É importante ressaltar, contudo, que, apesar da autodenominação “mundial”, os dados não consideram 

toda a realidade global, deixando de lado mais de 40 países reconhecidos pela ONU, os quais somam 193, além de 

quatro “observadores”, e possessões e territórios (sem soberania nacional). O mapa é um trabalho do estrategista de 

mídias digitais, Vincenzo Cosenza, que tem diagramado as redes sociais online mais populares, por país, desde 2009. 

Seu estudo citado se baseia nos dados de tráfego das duas principais ferramentas de inteligência competitiva, Alexa e 

SimilarWeb. 
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líder global em serviço de streaming, Netflix (GRANADOS, 2017 e RAPIEM, 2017), ambos 

constituídos e mantidos a partir de lógicas estrangeiras a nós.  

A partir disso, acionamos as noções de neotribalismo urbano (MAFFESOLI, 2014) e de 

grupos de pertencimento (DOUGLAS E ISHERWOOD, 2002), apresentadas enquanto possíveis 

novas formas de pensar e se relacionar, que se desenvolvem em um mundo midiatizado. A 

configuração enquanto “Netflixers” entre sujeitos de filiações similares (flexibilidade e 

temporalidade variável) é impulsionada pelas NTICs, em um processo de desindividualização e 

valorização de papeis, que evidencia o caráter coesivo e a potência societal.  

Notamos, assim, o prestígio da socialidade (uso afetivo das trocas culturais) em relação à 

sociabilidade (estrutura mais institucionalizada) nas sociedades ocidentalizadas atuais, com a 

propagação de um sujeito pluralizado e de comunidades afetivas, que produzem e circulam 

sentidos, muitas vezes, externos aos planejados na esfera da produção e com o consumo 

sociocultural comunicativo e informativo (midiatizado), amplamente, em configuração coletiva. 

Então, a partir da noção de modos de fazer (CERTEAU, 2017), vemos o cotidiano como 

espaço de resistência, com astúcias e usos criativos, em um “contrafluxo” ou “suspensão” que 

pode emergir na vida cotidiana. Integrados (os modos de fazer) às novas configurações de consumo 

de ficção audiovisual, entendemos, que podem ajudar a refutam um “consumidor-esfinge” (sem 

direitos de autor) em prol de um consumidor-usuário (que infere usos, práticas), com novos usos 

no consumo. 

Assim, as apropriações criativas, enquanto inversões discretas por subversões internas, 

trazem transformações nas práticas, com ressignificações e usos, por outros meios e para outros 

fins (que não os dos produtores) que podem (ou não) rejeitar ou transformar os procedimentos de 

consumo cultural. Logo, colocando a ordem dominante em outro registro, por estratégias 

(organizadas pelo postulado de um poder) e táticas (determinadas pela ausência de poder), 

podemos modificar o sistema de consumo cultural, sem deixá-lo.  

Desse modo, vemos @NetflixBrasil como lugar propício ao encontro de consumidores com 

objetivos próximos, com a promoção de uma “união de unicidades”, podendo formar algo maior 

e mais potente (segundo a lógica computacional, em redes, e a estruturação social em grupos mais 

ou menos coesos).  

Em seguida, referenciados em Martín-Barbero (2002), debatemos a relação comunicação e 

cultura, principalmente pelo papel dessa como sistema simbólico e de significados do tecido 
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social, intensificado em contextos digitais. Por isso, compreendemos que, em cenários 

tecnológicos peculiares, como os digitais, é essencial pensar a questão cultural com um pé em 

pilares tradicionais e outro em suas singularidades, que demandam igualmente singulares 

abordagens.  

Nesse sentido, voltamos aos estudos culturais, mais especificamente, aos estudos de 

recepção, para pensar o lugar do consumidor nesse ambiente que facilita as trocas entre sujeitos 

de papeis distintos no processo comunicativo e, às vezes, até mesmo o questionamento de tais 

papeis, pois podem variar ou, ao menos, se mesclar, nos processos de consumo. Atrelado à 

pesquisa sobre consumo televisivo, os estudos de recepção nos ajudam a refletir sobre as 

possibilidades de significações próprias e sentidos outros, dados aos textos midiáticos por 

telespectadores. 

A eles vinculada, a pesquisa de inspiração netnográfica nos pareceu o modo mais 

interessante de abordagem do objeto em questão, pela perspectiva antropológica, que tenta olhar 

um pouco além, para o lugar e as experiências das audiências nos processos de consumo. À vista 

disso, analisamos interações na página e respostas a questionamentos mais direcionados, em duas 

entrevistas com usuários de ambos os serviços (plataforma de streaming e sua página em site de 

rede social), investigando os pontos levantados pelos sujeitos no processo de consumo dos 

produtos midiáticos exibidos pela empresa, sob as perspectivas teóricas já mencionadas. 

Nos debruçamos sobre os pressupostos e procedimentos em uma pesquisa de inspiração 

netnográfica, no que ele implica, tanto para os pesquisadores, quanto para seus informantes, 

entrelaçando-os às análises das interações em postagens da página @NetflixBrasil. Como método 

de investigação antropológico, ele congrega procedimentos e técnicas para a investigação de uma 

realidade social através da observação e inserção dos pesquisadores nas comunidades estudadas, 

propiciando o desenvolvendo de uma relação mais subjetiva, mais humanizada do pesquisador 

com o processo de pesquisa e com os sujeitos, cujas experiências desejamos compreender 

(AMARAL et al, 2008). 

No caso dos agrupamentos digitais, a netnografia é especialmente interessante, pois se 

preocupa com as especificidades tempo-espaciais e com as mediações tecnológicas, nos diálogos 

entre sujeitos, que modificam suas práticas nesses ambientes. Logo, para lidar com nosso objeto 

de estudo, possibilita um olhar menos intrusivo, beneficiando apropriações, usos negociados e 

práticas de consumo em rede, na atuação cotidiano dos sujeitos. 
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Assim, essa forma de aproximação com o objeto nos parece rica, pois considera, ao mesmo 

tempo, os particularismos dos espaços digitais e a visão sistêmica da etnografia, respeitando os 

cruzamentos entre elementos culturais, políticos, socioeconômicos, etc. e as práticas e interações 

dos sujeitos. Além disso, a netnografia permite e (recepciona) outras formas de olhar e pensar os 

fenômenos culturais e sociais.  

Nossa intenção, nas análises de “momentos” desses diálogos entre consumidores, é debater 

sobre as experiências de consumo que ali se desenvolvem, buscando compreender, em que medida, 

representam o emprego de artes de fazer em práticas coletivas, transmidiáticas e convergentes. Por 

essa razão, complementamos nossas investigações com duas entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com usuários icônicos naquele espaço, para tentar entender complementar aquilo que 

observamos, com suas percepções e práticas.  

Ao final do trabalho, buscamos amarrar os raciocínios e teorias em que a pesquisa se ancora, 

avaliando como, nas novas mídias, potencializa-se uma mudança na relação dos sujeitos com o 

consumo, com a produção de sentidos outros e, até mesmo, novos modos de socialidade e diálogo 

naquele ambiente digital. 
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CAPÍTULO 1 

NOVOS MODOS DE PRODUZIR, DISTRIBUIR E CONSUMIR: 

TELEVISÃO E NOVAS MÍDIAS 

 

1.1 TeleVisões... 

Não podemos perder de vista que, para além dos dispositivos tecnológicos e suas 

potencialidades estão sujeitos que as colocam em prática, frequentemente, descobrindo outros usos 

e competências singulares para (por vezes, não tão) novas técnicas. Afinal, não devemos nos 

esquecer de que o desenvolvimento tecnológico, usualmente, tem por finalidade atender 

necessidades específicas da sociedade e, inclusive, pode confluir para o desenvolvimento de 

situações inusitadas, alterando alguns dos modos pelos quais os sujeitos se organizam, se 

relacionam (entre si e consigo mesmos) e dialogam com o mundo a sua volta.  

 

A sociedade desenvolve tecnologias que visam atender a suas necessidades; os avanços 

tecnológicos criam situações novas, reorientam a ação humana, interferem em suas 

relações, seu quadro de percepções, suas potencialidades. Mas, nesse novo patamar, os 

“novos” indivíduos reorganizam seus usos, se adaptam aos avanços tecnológicos e o 

redirecionam em função das perspectivas e interesses vislumbrados na nova realidade. 

Além do que, atrás das tecnologias, da criação de formas e formatos, encontramos nada 

mais, nada menos, que sujeitos. (FRANÇA, 2009: 48) 

 

Portanto, no ciclo de emergência de meios de comunicação, é imperativo não nos deixarmos 

levar pela falácia da substituição midiática. Muito pelo contrário, há mais sentido em seguir a linha 

das adaptações, reconfigurações e remediações (BOLTER e GRUSIN, 2000) (com 

transformações mútuas – tanto no fluxo velha mídia para nova mídia, quanto no caminho inverso) 

entre mídias.  

Por essas razões, com os movimentos atuais de reconfiguração das formas de acesso e as 

multiplicidades observadas nas práticas de produção e consumo de produções televisuais, talvez o 

meio televisivo seja mais bem definido por gêneros, formatos e, acrescentamos, linguagens, do 

que pelos modelos de distribuição e dispositivos de acesso, em especial, com a integração no que 

se refere a aspectos funcionais, entre mídias (Smart TVs, smartphones, tablets), não obstante as 

mais recentes “inovações”, envolvendo tecnologias, tais como a internet e os dispositivos móveis, 

tenham impactado a indústria e o cotidiano de seus consumidores de modo talvez mais intenso do 

que o usual, pela rapidez desses processos.  
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As mudanças tecnológicas, comunicacionais, históricas e culturais, que foram geradas 

pela cultura da convergência afetaram não somente o modelo de negócio da mídia 

convencional, mas o próprio ambiente de mídia, provocando modificações que 

prepararam o cenário para o surgimento de novas formas de entretenimento para 

multiplataformas, que se utilizam principalmente da televisão, internet e dos dispositivos 

móveis para produção e circulação de conteúdos. (MASSAROLO e MESQUITA, 2014: 

2) 

 

Jamais perdendo de vista essa questão, compreendemos o desenvolvimento da TV americana 

em três momentos – Network Era (~1952-1980), Multi-channel Transition (~1980-2005) e Post 

Network Era (2005-) (LOTZ, 2014; MEIMARIDIS, 2017b). Inicialmente (na Network Era), as 

principais características eram os conteúdos estruturados em uma grade de programação por três 

grandes networks de broadcasting (ABC, CBS, NBC), que condicionavam o consumo ao fluxo de 

exibição (appointment viewing) – os estúdios vendiam programas para as networks nacionalmente, 

através de afiliadas, isto é, para uma audiência nacional, resultando em um conteúdo pouco variado 

e basicamente nenhum controle sobre a programação e as formas de consumo (presas ao aparelho 

televisivo) por parte dos espectadores.  

De tal modo, o retorno dos investimentos feitos pelas networks para financiar produções dos 

estúdios dependia da venda de horário comercial a anunciantes interessados em alcançar suas 

amplas audiências. Portanto, nesse modelo televisual de broadcasting, a produção se pautava no 

uniforme e universal, com produções direcionadas à atração do maior volume possível de 

espectadores e com certa percepção de homogeneidade deles, não se preocupando em atender a 

interesses de consumo que fugissem muito do “pré-moldado” (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 

2017: 71).  

Por outro lado, o processo distributivo que começou a ser empregado posteriormente, o 

narrowcasting, fragmentava o público, considerando um pouco mais seus gostos específicos e 

compreendendo-o segundo uma lógica de nichos, com canais distintos se responsabilizando pela 

distribuição de conteúdos mais ou menos pensados para cada grupo (Idem: 72), ainda que esses 

fossem, também, organizados a partir do olhar dos produtores. Assim, com a Multi-Channel 

Transition, viu-se o aparecimento de duas novas networks (Fox e The WB) e a compra das 

pioneiras por conglomerados, levando ao aumento do número de canais a cabo e da competição 

entre eles, bem como, novas estratégias para atrair e reter a audiência, vendida a anunciantes – 

como o uso, muitas vezes, do cliffhanger, estratégia narrativa de “manutenção” do espectador 
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durante o intervalo comercial, ao criar expectativa sobre o desfecho de um momento de tensão da 

programação midiática transmitida.  

Esse segundo período da TV era caracterizado, ainda, por maior segmentação demográfica 

dos conteúdos e avanços tecnológicos (transmissão a cabo, controle remoto e videocassete), que 

permitiam o consumo fora do momento primário de exibição (time shifting), prática intensificada 

pelo DVD, anos depois. “A televisão foi profundamente modificada a partir dessas mudanças 

tecnológicas, pois possibilitaram novas formas de consumo e uma maior disponibilidade e 

variedade de conteúdo” (MEIMARIDIS, 2017b: 6-7). 

No entanto, apesar do papel inovador do videocassete, possibilitando o consumo fora do 

horário de exibição, é essencial uma ressalva quanto a sua difusão – questões financeiras (altos 

custos do aparelho) e de literacia (o desenvolvimento das habilidades de uso de novas tecnologias 

não costuma se dar de forma ampla e instantânea para todo o grupo social que tem acesso a ela)  

(Idem). 

Por sua vez, a Post Network Era apresenta a intensificação do fracionamento das audiências 

e modos variados de experimentação dos produtos audiovisuais, tais como, a multiplicidade de 

plataformas e telas, as novas espectatorialidades e quebras de fluxo, além das dimensões mais 

coletivas de consumo, em especial, se apoiando em ambiências digitais, tais como as observadas 

na pesquisa netnográfica na página da Netflix Brasil na rede social digital Facebook e 

representadas nos comentários de espectadores a seguir: “Só acho que deveriam lançar os 

episódios todos de uma vez” / “Queremos temporada 3” / “Alguém pode me informar por favor 

qual aplicativo que eu posso baixar para eu saber quando que vão tirar algum filme ou série da 

Netflix? (Figura 1)”. 

Em vista disso, esse é o momento de desenvolvimento de serviços de streaming de 

audiovisual (Netflix, Hulu, Amazon Prime), que redistribuem produtos, em parte, vinculados às 

lógicas anteriores, além de investir em programas próprios. Essa fase televisiva traz, ainda, novos 

modelos de financiamento do negócio, igualmente conscientes de certa alteração no jogo de poder 

que se desdobra no relacionamento entre as distribuidoras de materiais televisuais e os 

consumidores, em que aquelas precisam empregar maior “esforço” na aquisição e manutenção de 

suas atenções (quando comparado às “eras” precedentes). Como exemplos, temos a exploração do 

product placement e a vinculação da marca à trama enquanto formas de inserção comercial que 

provoquem menos rupturas na fruição do conteúdo por parte dos telespectadores. 
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Curiosamente, a Netflix, distribuidora de conteúdo midiático, com a melhor forma de 

lidar com números de visualizações, se recusa a compartilhá-los, porque não vende 

publicidade. A falta de dados de audiência em um mercado historicamente apoiado em 

pontos de audiência para estabelecer valor traz uma grande vantagem na negociação com 

quem vende programação. E os direitos de streaming, que já foram brindes de estúdios e 

produtoras, agora são efusivamente contestados por todos os tipos de players.6 (trad. 

nossa) (CARR, 2013) 

 

De qualquer maneira, o modelo tecnológico televisivo nunca foi estável e isso sempre 

instigou mudanças nas práticas de produção, distribuição e recepção vinculadas ao meio. Por essa 

razão, apreendemos a TV para além do dispositivo – a compreendemos como “ver e ouvir de longe 

sons e imagens de um tempo ou espaço distante” (THOMPSON e MITELL, 2013 apud 

MEIMARIDIS, 2017b). Em função disso, é aconselhável considerar questões mais amplas do que 

o papel dos agentes tradicionais ao pesquisar a constituição de uma cultura televisiva nacional, a 

qual reformula os modelos estrangeiros de ver e fazer TV, através de apropriações, imitações e 

reinvenções daquilo que é importado.  

Sobretudo por seu “caráter multifacetado (empresarial, social, cultural e estético), a televisão 

é moldada tanto por fatores internos quanto por influências externas, abarcando grande número de 

atores e instituições sociais na realização, regulamentação e recepção de seu serviço e de seus 

produtos” (FREIRE FILHO, 2009: 7). Ademais, o meio televisivo, como parte da sociedade, a 

representa e é representado nela, circulando suas vozes e imagens – faz a sociedade da qual é parte 

e é feito pela mesma.  

 

Acompanhar esse diálogo e perceber essa mútua incidência nos parece mais frutífero do 

que o caminho das classificações estanques. Fazendo parte do tecido social, e como uma 

de suas instâncias, a TV acompanha seus movimentos e tendências, é instrumento de 

veiculação de suas normas e valores, mecanismo de reprodução e manutenção da ordem 

dominante. Instância ativa, 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 de seu entorno. (FRANÇA, 2009: 30) 

 

Portanto, a passagem de tecnologias de distribuição por radiodifusão para as vinculadas a 

conexões via internet não representa o fim do meio televisivo, apenas uma evolução tecnológica, 

                                                           
6 “Oddly, Netflix, the media distribution company with the best handle on viewing numbers, refuses to share them 

because it doesn’t sell advertising. The lack of audience numbers in a business historically reliant on ratings for 

establishing value gives it a huge advantage in negotiating with the people who sell it the programming. And streaming 

rights, which were once a toss-in freebie from studios and production houses, are now hotly contested by all kinds of 

players.” (CARR, 2013). 
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integrando técnicas mais avançadas a uma mídia mais antiga (LOTZ, 2014: XIII), o que tende ao 

oposto das previsões apocalípticas – não uma TV em estado terminal, mas um paradigma 

renovado, atualizado, pronto para novos dispositivos e práticas de produção e consumo (Idem: 3).  

 

Segundo Ryan, as mídias mudam de função de acordo com o contexto tecnológico e 

cultural. A televisão, por exemplo, provocou mudanças numa mídia anterior, o cinema. 

Por outro lado, YouTube e Netflix, entre outros sistemas de postagem de vídeos online, 

redefinem as funções da televisão. (...) As mudanças das funções culturais das mídias 

relativizam a sua capacidade narrativa e, por outro lado, demandam novas estratégias de 

participação, diferentes modos de envolvimento e de “coisas para fazer” com as narrativas 

para multiplataformas. (MASSAROLO e MESQUITA, 2014: 13) 

 

Tendo em vista, então, tais mudanças tecnológicas e espectatoriais, a TV se complexificou 

progressivamente. Foi de um meio conhecido pela oferta conteudista homogeneizada e em massa, 

que desconsiderava a heterogeneidade das audiências e se pautava no fluxo, com o modelo de 

programação contínua (um “agendamento” nos conteúdos e a transmissão ininterrupta) e a 

inserção publicitária encadeada aos textos dos mais diversos conteúdos (WILLIAMS, 2004) para 

um paradigma modificado.  

Ela não chega a ser TV OTT (over the top – distribuição digital de conteúdo televisivo por 

internet pública) (LOTZ, 2014: 3), mas possui um espectro bem mais amplo de conteúdo (também 

pelo aumento dos fluxos de importação-exportação de ficção entre países (LOPES, 2016: 198-

199)). Assim, espectadores têm maior habilidade de controlar o fluxo de fruição dos programas e 

se deslocar, inclusive para fora de ambientes internos, durante essa experiência de consumo 

televisual (LOTZ, 2014: 18).  

Isso é expresso, até mesmo, nos momentos de “diálogo” entre consumidores e a empresa, 

em sua página na rede social online Facebook – ainda que a resposta da companhia seja uma quebra 

de expectativa (em relação ao que o sujeito provavelmente gostaria de ler), ela vem e isso é, por si 

só, diferente do que se observava de maneira mais ampla em paradigmas tecnológicos e modelos 

de negócio televisivos das primeiras eras: (usuário da página) “Netflix faço um apelo, não 

cancelem O Nevoeiro” / (página da Netflix) “Infelizmente não sou eu que cancelo essa série. Ela 

é de um canal americano, eu só distribuo no Brasil” (Figura 1). 

Nesse sentido, pensar TV e internet em posições opostas é incongruente, já que essas mídias 

têm se integrado, provocando mudanças mútuas – por um lado, a TV tem aprendido novas práticas 

e modos de fazer com a internet, como a reconfiguração do formato de alguns de seus shows, 
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quebrando com o modelo tradicional de duração episódica de séries ficcionais (Game of Thrones 

8ª temporada - HBO, 2019) ou de reality TV (Cozinha Prática 14ª temporada - GNT, 2018) e o 

direcionamento dos espectadores para os ambientes online das emissoras, onde podem encontrar 

conteúdos extras dos programas a que assistiram no tradicional dispositivo e interagir com eles 

(Universal Channel; Mosaic - HBO, 2018; Prêmio Multishow 2018); por outro, a internet tem 

absorvido linguagens, formatos e gêneros do meio predecessor, criando inovações nas entregas de 

produtos, mas mantendo suas naturezas em serviços de streaming de audiovisual.  

 

[A] experiência histórica vem mostrando que novos meios não vêm substituir formas 

anteriores, mas provocar modificações e adaptações, reconfigurando continuamente o 

ambiente midiático de uma sociedade. Diferentes mídias se alimentam e se estimulam 

reciprocamente; a TV tem sabido conviver bem com a internet, se apropriar de seus 

recursos e estabelecer com ela uma relação não de concorrência, mas de extensão. 

(FRANÇA, 2009: 28) 
 

De tal forma, ao refletir sobre a TV de hoje, não se pode deixar de lado a questão da 

digitalização midiática, em que as possibilidades de convergência tecnológica, interatividade e 

outros sistemas de distribuição afetam o meio (FECHINE, 2009: 139) de modos que ainda estamos 

por descobrir. Depreendemos, por conseguinte, que a internet “é apenas mais uma forma de enviar 

e receber a televisão. E a TV está se tornando mais popular, não menos. (...) estamos 

testemunhando uma transformação da TV, ao invés do seu falecimento.” (MILLER, 2009: 22). 

Em suma, as mais atualizadas questões de regulamentação, competição, convergência 

tecnológica e esfumaçamento de fronteiras nacionais no fluxo de produtos culturais implicam em 

reconfigurações nos processos produtivo, distributivo e de consumo dos produtos audiovisuais. 

 

No caso específico da televisão, o contexto atual parece consolidar quatro tendências 

básicas: desregulamentação; ampliação da concorrência, inclusive para fora dos espaços 

nacionais, em especial com o desenvolvimento dos satélites; convergência de tecnologias 

e, portanto, o embaralhamento de fronteiras também entre os distintos media e distintas 

indústrias culturais; e, finalmente, a globalização. E este contexto, claro, tem implicações 

sobre a produção, a distribuição e o consumo televisivos (GOMES, 2009: 201) 

 

Ao falar desse movimento, Evans (2011) ressalta, também, o papel da TV digital no 

crescente número de canais e espectadores, nas variadas formas de distribuição de conteúdo e no 

engajamento com produtos midiáticos (dos mais amadores aos profissionais) que se desenrola em 

ambientes online. Além disso, ela resgata a participação dos dispositivos móveis em tal conjuntura, 
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cujo aperfeiçoamento tecnológico considera as conexões digitais e a integração com os principais 

atores do setor midiático. Para Meimaridis (2017b: 11-12), é interessante, inclusive, considerar 

que esse é o momento do “surgimento de serviços de streaming, que não só disponibilizam o 

conteúdo televisivo, como também criam produtos originais.” 

 

1.2 Não é (só) TV, é Netflix 

A Netflix foi pioneira na disponibilização de um catálogo de produções audiovisuais para 

consumo em múltiplas plataformas e fora do fluxo televisivo tradicional, com o serviço de locadora 

digital, criado em 1997 por Reed Hastings e Marc Randolph. Em pouco tempo, a empresa instituiu 

a lógica de assinatura, com a cobrança de um preço fixo mensal modesto para ofertar acesso 

ilimitado a seu acervo.  

Dez anos após seu surgimento, iniciou o serviço de streaming de produtos audiovisuais, 

chegando ao mercado latino-americano em 2011, quando anunciou o plano de investir, também, 

em produções próprias. Atualmente, é a líder na indústria de vídeos sob demanda e está presente 

em quase todos os países do mundo (as poucas exceções se devem a restrições de entrada impostas 

por governos com regimes mais totalitários ou opostos a influência cultural norte-americana em 

seus territórios e populações).  

Tem, ainda, se consolidado com produtora de conteúdo original, inclusive com a segurança 

de ter fisgado nomeações e vitórias em importantes premiações da TV de seu país de origem 

(LIMA et al, 2015). A Netflix se aproxima, nesse sentido, de alguns aspectos da configuração de 

canais premium da televisão fechada americana (como HBO, Showtime, Starz, Cinemax) 

(CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016: 6-10).  

Alguns exemplos de similaridades estão no modelo econômico, com interesse em assinantes, 

e não em audiência; na estrutura narrativa complexa, semelhante à explorada por tais canais; no 

formato, pela flexibilidade na duração de episódios e encomenda de temporadas inteiras, ainda que 

cada seriado audiovisual se dê de uma maneira na Netflix.  

No modelo econômico televisivo norte-americano mais tradicional, as radiodifusoras 

vendiam seus índices de audiência a anunciantes, que pagavam pela atenção desses públicos. Dessa 

forma, as produções eram financiadas com verba publicitária e foco das distribuidoras era, na 

verdade, a venda de espaço comercial, sendo seus reais clientes as agências publicitárias (e não os 

consumidores de programação audiovisual).  
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Diferentemente dessa lógica, serviços de streaming ganham suas receitas da venda de 

assinaturas a consumidores finais de audiovisual. Os produtos midiáticos são licenciados por 

períodos de tempo e paga-se valores fixos, independente do consumido, praticamente zerando os 

custos marginais das empresas na disponibilização de séries e filmes. Para a Netflix, isso 

representa uma radical mudança em relação ao modo como atuava anteriormente – com cobrança 

unitária e limites físicos na capacidade de atendimento (um mesmo DVD não poderia ser alugado 

a dois assinantes em um mesmo momento).  

Esses portais, conforme os denomina Lotz (2017), necessitam, aliás, de curadores que 

auxiliem na decisão dos títulos a disponibilizar, a partir da análise dos dados de acesso – por que 

dispositivos, por quanto tempo, em que momentos do dia, em que dias da semana, que tipos de 

programa (gêneros e formatos), se maratonam o mesmo show ou variam os conteúdos em cada 

acesso, etc. Essas valiosas informações sobre os comportamentos de consumo de seus assinantes 

os permitem avaliar com maior precisão como atender seus clientes, gerando maiores chances de 

sucesso no relacionamento com eles. 

Em termos de narrativa, o serviço de streaming é, na verdade, flexível, aproximando-se do 

premium com séries que abordam temas pouco representados na televisão tradicional e 

personagens de “contrafluxo”. Entretanto, também há produções similares ao padrão da televisão 

aberta dos EUA.  

 

(...) embora determinadas características narrativas das produções seriadas da Netflix 

rompam com os padrões clássicos da televisão americana, ainda é possível encontrar 

indícios de que o serviço segue sendo determinado por lógicas tradicionalmente 

associadas à economia política da televisão. (...) a Netflix busca séries da televisão aberta 

para compor seu serviço e produz séries que se relacionam diretamente com os formatos 

tradicionais da televisão americana, o que, ao contrário de romper com esse padrão, 

colabora para o seu fortalecimento. (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016: 3-5) 

 

Nesse sentido, tende a um modelo de hibridismo, não ruptura. “No ambiente de serviço de 

vídeo sob demanda, a nova plataforma televisiva que emerge tende a consolidar um modelo 

híbrido, no qual o sistema de ofertas de conteúdo pelo produtor complementa as demandas cada 

vez maiores dos usuários” (MASSAROLO e MESQUITA, 2016: 21). Desse modo, os originais 

Netflix possuem aspectos habituais de ficção seriada televisiva, como recursos estéticos e 

narrativos (tramas recheadas de polêmicas, eventuais críticas sociais ou políticas, personagens de 
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identidades mais complexas, rompendo com as noções maniqueístas de “bandido e mocinho”) para 

tentar atrair e atender a demandas contemporâneas nas audiências.  

Além disso, têm estruturas em temporadas, “unidade típica dos seriados estadunidenses, que 

normalmente comporta um conjunto de 12 ou 13 episódios, no caso dos canais pagos, e que pode 

ir até 24 episódios na TV aberta”, mas liberadas em uma única data (e não parceladamente, como 

é tradicional no meio). Esses formatos são claros para os consumidores da Netflix, assim como os 

são as flexibilizações possibilitadas pela quebra da grade nessa forma distinta de distribuição, 

conforme observável no questionamento de um “Netflixer” à página da empresa sobre uma série 

audiovisual específica: “Quantos episódios terá a temporada 1 e 2, 10 padrão da Netflix ou 22 

padrão dos Estados Unidos? (Figura 2)”  

Assim, a distribuição dos episódios pode se assemelhar “à do DVD, rompendo com a noção 

tradicional de grade televisiva numa prática que permite que o espectador determine [até mesmo 

como uma preparação, uma prévia ao consumo] seu próprio fluxo e ponto de acesso” (LIMA et al, 

2015).  

 

Como no surgimento de toda tecnologia, a Netflix se apropria de gêneros que já fazem 

parte do repertório dos seus usuários para criar suas produções originais, trazendo 

produtos que apresentam os principais elementos e estética de uma série vista na televisão 

(especificamente de canais pagos): enredos polêmicos, personagens protagonistas de 

caráter duvidoso e contraditório. Tudo com a tentativa de atrair nichos de audiência, 

compreendendo o cenário do consumidor contemporâneo. (LIMA et al, 2015) 

 

Em relação à experiência de consumo, a abordagem varia, consideravelmente, no 

comparativo com modelos tradicionais. Ao menos no que diz respeito às produções originais, as 

empresas costumam disponibilizar temporadas inteiras de seriados, aproveitando-se da liberdade 

de uma grade de programação e transferindo essa liberdade ao espectador, com o encorajamento 

do binge-watching.  

 

Nota-se, no entanto, que a Amazon e a Netflix têm promovido novos modelos de 

distribuição e consumo televisivo, principalmente, através da disponibilização de todos 

os episódios da série de uma única vez, possibilitando, assim, “novas” formas de acesso, 

consumo e espectatorialidade (TRYON, 2013; 2015). Diferente dos canais da televisão 

tradicional, ao disponibilizar todos os episódios juntos esses serviços têm incentivado a 

prática do binge-watching (DE FEIJTER, et al, 2016). Nesse modelo, os usuários 

possuem uma espectatorialidade intensa, consumindo diversos episódios seguidos. 

(MEIMARIDIS, 2017a: 7) 

 



34 
 

Para Marlet e Massarolo (2015a: 226), no processo de recepção em múltiplas mídias, a 

estética da repetição, ou seja, a experiência de assistir a conteúdos mais de uma vez e compartilhar 

questões sobre ele em espaços para fãs, como redes sociais digitais, está vinculada a necessidade 

de telespectadores de buscar informações em outras plataformas, para entender mais 

profundamente as narrativas. Nesse contexto, veem a propagabilidade como ponto-chave, relativa 

ao potencial técnico e cultural de compartilhamento de conteúdo, que podem ou não respeitar 

direitos autorais, em uma confluência de poderes de produtores e consumidores, que coloca em 

xeque (faz repensar e, muitas vezes, ressignifica) os tradicionais papeis de produção e consumo, 

com o campo da recepção entre eles (MARLET e MASSAROLO, 2015b: 3). 

Assim, a Netflix ajuda a propagar modelos diferentes de distribuição e consumo audiovisual, 

ao disponibilizar temporadas, possibilitando acesso e espectatorialidade intensa e ininterrupta de 

um seriado (MEIMARIDIS, 2017: 7). 

 

Por fim, é na variável da espectatorialidade que é possível encontrar as maiores distinções 

no modelo da Netflix. Durante décadas, a principal forma de espectatorialidade, na 

televisão aberta e fechada, no consumo de ficção seriada era o “appointment viewing”, 

prática na qual os espectadores separavam tempo dentro de suas agendas diárias para 

verem seus programas favoritos. (...) A não-dependência de uma grade de programação 

que defina o horário e o dia de exibição do conteúdo é um dos principais argumentos 

utilizados pela Netflix para definir seu papel de desafio às normas estabelecidas no 

mercado televisivo. (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016: 10) 

 

Desse modo, percebemos uma multiplicidade de lógicas de consumo, que se combinam e 

não são etárias, mas, talvez, um modo ou "estilo jovem" de consumir, em nossa sociedade 

contemporânea ocidentalizada, com tendências a fragmentação da atenção e instantaneidade das 

práticas comunicacionais. Em especial, isso tem se mostrado com o grande interesse e 

disponibilidade para atividades de binge-watching (consumo contínuo de séries televisivas, 

desconsiderando “tradicionais” intervalos entre episódios, especialmente intensificado e 

propagado com os serviços de streaming de audiovisual, tais como Netflix, Amazon Prime e Hulu) 

(FALLON, 2014). 

Segundo estudo encomendado pela Netflix, 61% dos assinantes do serviço nos EUA se 

engaja na prática regularmente, o que significa que assistem, ao menos, dois ou três episódios de 

um seriado de uma vez. Ademais, de acordo com Sarantos, CCO da empresa, a maioria preferiria 

ter acesso a toda a temporada para usufruir em seu próprio ritmo.  
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Logo, de acordo com um dos antropólogos responsáveis pelo estudo, Grant McCracken, a 

TV está melhor, fazendo os espectadores mais inteligentes, a TV mais complexa e o binge-

watching mais divertido (FALLON, 2014). Para um espectador brasileiro, na página tupiniquim 

da empresa no Facebook, a prática é, inclusive, um distintivo da empresa em relação ao meio de 

comunicação audiovisual mais tradicional: “Não coloca série agora... Espera ela acabar lá e depois 

distribui de uma vez... A Netflix chegou para não ser a TV, ou seja, para a gente não esperar dias 

para ver séries” (Figura 2). 

É importante ter em mente, no entanto, que o binge-watching e a autonomia da grade de 

programação e de intervalos comerciais já era possível com dispositivos de gravação 

(videocassete, DVD), compra (oficial ou “pirata”) ou aluguel de boxes de DVDs, TiVo, consumo 

online (legal ou não) e download (legal ou não). Assim, o distintivo da empresa é divulgar, 

incentivar e facilitar a prática, notável, aliás, na própria disponibilização de conteúdo audiovisual 

em finais de semana, feriados e períodos de férias, na contracorrente do que se faria na TV, 

aproximando-se, assim, do modelo do cinema, de exploração do consumo em casa (ou onde quer 

que haja um dispositivo de exibição e acesso à internet, no caso do streaming) como mais uma 

janela de exibição (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016: 12). 

Entretanto, embora declare que o appointment television (com espera por episódios e 

temporadas) é um modelo ultrapassado (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016: 10-11), também 

o aplica quando trabalha com licenciamentos de produtos de TV “tradicional”. Logo, a distribuição 

parcelada de séries, com a liberação de um episódio semanal e os hiatos temporais de exibição, 

que ocorrem nesses casos, seguem a lógica televisiva, irritando consumidores que veem a liberdade 

de escolha e o binge-watching como diferenciação da empresa.  

Essa lógica mais tradicional é, inclusive, bem aceita por alguns consumidores da empresa, 

com uma interpretação distinta da opositora, apresentada anteriormente, para a temporalidade 

“mais lenta” (em referência ao fluxo acelerado da internet): “Eu acho melhor assim. Série que eu 

assisto tudo de uma vez parece que demora uma eternidade para chegar a outra temporada.” (Figura 

2). Diante disso, apesar da autodeclaração de inovação da empresa, em grande parte discursiva, 

ela precisa lidar e negociar com um modelo que já está fortemente estabelecido.  

 

É possível encontrar no modelo de produção e circulação de conteúdo ficcional seriado 

da Netflix semelhanças e rupturas com o modelo tradicional da televisão americana. (...) 

Assim, a Netflix rompe com algumas lógicas da televisão tradicional, ao mesmo tempo 

em que reforça outras. (...) No atual contexto de transição entre a TV analógica e a digital 
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e de inserção e atualização de tecnologias que impactam as formas de se produzir, 

distribuir, consumir e compartilhar a experiência com a televisão, é importante cautela 

com as afirmações, principalmente as que afiançam a superação de determinados modelos 

ou mídias. (...) [Há um panorama] complexo marcado pela simultaneidade de hábitos e 

práticas do mercado televisivo, que, muito longe de seu fim, se reinventa a cada nova 

tecnologia que surge e a cada uso que os consumidores fazem de seus produtos. Ao não 

romper por completo com a lógica da televisão, a Netflix se apresenta como um 

importante agente desse cenário, problematizando o significado do meio e de suas práticas 

de consumo e produção. (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016: 13-14) 

 

Com essas estratégias, produções originais dos serviços de streaming já foram nomeadas e 

premiadas em cerimônias de reconhecimento entre pares da indústria televisa americana (Emmy e 

Golden Globe). “O simples fato de empresas de streaming produzirem conteúdo classificado como 

televisivo, mesmo sendo que essas obras não são de fato veiculadas num aparelho de televisão, 

demonstra grande parte da complexidade conquistada pelo meio na última década.” 

(MEIMARIDIS, 2017b: 13). As lógicas de distribuição distintas dessas empresas (seja em 

produtos originais ou não) instigam formas menos tradicionais de espectatorialidade, como o 

“binge-watching”, prática datada da década de 1980, quando emissoras promoviam maratonas e 

continuadas com adventos tecnológicos como o VCR e o DVD. (MEIMARIDIS, 2017a: 3) 

Por conseguinte, a partir de 2013, com o investimento em produções próprias e a nomeação 

de alguns desses shows ao Emmy (prêmio da TV americana, de excelência em variadas área de 

televisão e novas mídias7) a Netflix começou a se posicionar e ser percebida no mesmo nível de 

“capacidade” (criativa, produtiva) do concorrente a que buscar se equiparar (a HBO). Mesmo 

porque, segundo o diretor de conteúdo (CCO) da empresa de streaming audiovisual, Ted Sarandos, 

o objetivo da Netflix é se tornar a HBO antes que ela se torne a Netflix. (BURROUGHS, 2018) 

“As produções da Netflix bebem nessa fonte, também buscando apresentar narrativas 

complexas, nos termos de Mittell, de estética bastante similar à das séries produzidas pela HBO e 

outros canais”. Afinal de contas, criando “um novo padrão de qualidade de televisão, a HBO e 

outros canais pagos similares inovaram nos gêneros e provocaram mudanças na ficção seriada que 

mais tarde iriam se difundir para outras emissoras.” (LIMA et al, 2015).  

 

As mudanças notáveis no modelo de televisão norte-americano foram capitaneadas pela 

HBO e sintetizada no slogan da campanha - ‘It’s Not TV. It’s HBO’. Esse modelo pautado 

pela liberdade dos showrunners na escolha de temas e orçamentos típicos de uma 

produção cinematográficos, fizeram com que os índices da TV a Cabo se aproximassem 

das redes abertas (MASSAROLO, 2015: 56) 

                                                           
7 EMMYS. The Awards. Disponível em http://www.emmys.com/awards. Acesso em 30/09/2018. 
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Assim, para o CCO, essas nomeações simbolizam mudanças lentas, mas consistentes, com 

o reconhecimento de que uma TV de excelência independe de modelos de distribuição, sendo a 

Internet TV uma das formas de acesso a entretenimento audiovisual de alto padrão (narrativo, 

estético) (BURROUGHS, 2018; LIMA et al, 2015). Com esses discursos, a Netflix se apresenta 

como (não apenas) televisão, mas um novo modelo de produção e consumo de televisão. 

 

Embora esteja criando televisão, a Netflix tem afirmado constantemente que suas 

produções são um “novo” modelo de televisão (TRYON, 2015), modificando assim os 

padrões e modelos previamente estabelecidos na televisão linear. O serviço, assim, tem 

se apoiado em discursos de distinção (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016) para se 

distanciar das produções da televisão aberta e fechada. (MEIMARIDIS, 2017b: 14) 

 

Portanto, mesmo que as diferentes espectatorialidades não sejam um problema, pois seu 

público pareceu se adaptar a maior “liberdade” oferecida, a Netflix está em um ambiente em 

transformação, em que modelos estabelecidos e em desenvolvimento convivem e convergem. 

Assim, não quebra paradigmas no sentido de estabelecer uma nova TV (JENNER, 2016), apenas 

expande possibilidades de consumo audiovisual, ao escrever um novo capítulo, em um livro já 

existente. 

 

[A]s inovações nos formatos midiáticos não são entendidas como uma liberação criativa 

sob responsabilidade de artistas visionários, mas sim como a combinatória de um 

conjunto de forças históricas que operam para transformar as normas estabelecidas 

através de uma prática criativa. (...) Algumas transformações na indústria midiática, nas 

tecnologias e no comportamento do público coincidiram com o surgimento da 

complexidade narrativa sem, contudo, operarem como razão principal de tal evolução 

formal. Mas certamente possibilitaram o florescimento de suas estratégias criativas. 

(MITTEL, 2012: 32-33) 

 

1.3 Novos formatos de audiências: comunidade online na página @NetflixBrasil 

A TV e a internet dialogam e se reforçam, constituindo uma rede integrada, de modo que a 

televisão “se reorientou em função da presença de recursos da comunicação digital, e funciona 

hoje em estreito diálogo com a internet” (FRANÇA, 2009: 49). Logo, diante do cenário 

contemporâneo de emergência de singulares formatos, gêneros e estratégias de conquista e 

preservação da audiência, são primordiais considerações mais aprofundadas e cuidadosas sobre o 

meio televisual em sua relação com tecnologias mais recentes (FREIRE FILHO, 2009: 7). 
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Por essa razão, para Andò e Marinelli (2014), o desenvolvimento dessa “TV conectada” (que 

não deve ser entendida nem como dispositivo, nem como padrão tecnológico) se apresenta como 

tendência mais ampla, influenciada (e influenciadora) pelas indústrias radiodifusora, 

microeletrônica, digital, OTT (over the top services, como Netflix, Amazon Prime, Hulu), de modo 

que o conteúdo televisivo não está mais atrelado ao dispositivo – a velha “caixa mágica” (SANTOS 

e MOREIRA, 2008), o que abre espaço para novas experiências com o meio. Nesse sentido, a 

“capacidade de recepção de imagens estáveis em aparelhos móveis ou portáteis (...) instaura uma 

nova forma de fruição e sinaliza para uma maior personalização dos conteúdos” (FECHINE, 2009: 

140).  

Entretanto, as continuidades na compreensão do que é o meio televisivo não apagam as 

distinções observadas, principalmente, em serviços de streaming de audiovisual, tais como, a 

Netflix, a qual se reconhece enquanto TV, mas uma nova forma de fazer e ver TV (CASTELLANO 

e MEIMARIDIS, 2017).  

 

O cenário da televisão contemporânea é marcado pela pluralidade. Afirmar que essa mídia 

está passando por uma fase de transformação esbarra no risco de cairmos num lugar-

comum, tendo em vista que a mudança frequente é uma das características distintivas 

desse meio. Talvez isso explique a multiplicidade de processos que percebemos nas 

formas de produzir, distribuir e consumir televisão. Novos agentes, como os serviços de 

streaming, reatualizam práticas que, como vimos, não surgiram agora. (Idem: 81) 

 

Nesse contexto, a indústria televisiva, dentre outras indústrias da comunicação, tem se 

esforçado na relação com as audiências e, mais especificamente, com grupos de fãs em redes 

sociais online, incitada, principalmente, pela sociabilidade que pode se dar ao redor de produtos 

midiáticos, a qual ajuda a construir e conservar comunidades entre esses sujeitos (ROSS, 2008: 

14-15), conforme notamos no desenvolvimento da pesquisa e nessa conversa entre usuários 

interessados na série Star Trek e todas as suas “franquias” distribuídas pela Netflix: “A Voyager é 

ótima, já acabei também” / “A Voyager é boa mesmo” / “E eu estou assistindo Enterprise pela 

primeira vez” / “Discovery é excelente, ainda mais com cartão psicopata” / “Star Trek Enterprise 

também é boa” (Figura 2). 

Assim, segundo Ross (2008), o lugar da internet entre produção e recepção aproxima os 

sujeitos envolvidos nesses processos, evocando a reciprocidade entre eles, essencial para uma boa 

“contação de histórias” (storytelling) (Idem: 17). Desse modo, muitas atividades-satélite das 
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telecomunicações atuais instigam a percepção de que ninguém pode saber tudo, mas cada um sabe 

um pouco e podemos compartilhar e complementar esses conhecimentos (Idem: 24). 

Essa postura é bem patente na Netflix, que ocupa plataformas múltiplas nos espaços online, 

conectadas a seu serviço principal através de informações e conteúdos que se vinculam aos 

produtos midiáticos que distribui (BRAGHINI, 2016: 10). De tal maneira, a empresa fortalece os 

laços com os usuários de seus serviços e transborda as possibilidades da “plataforma-mãe”.  

“Indo além de suas características técnicas, próprias da interface, o núcleo da empresa no 

Brasil tem potencializado esse impulso convergente investindo fortemente nos sites de redes 

sociais” (Idem: 5). Com isso, o elo entre os assinantes e a empresa ultrapassa as fronteiras de um 

contrato comercial e, nas trocas comunicacionais, se desenvolve uma base afetiva, inclusive 

personificando a marca (Idem: 3). Contudo, é primaz recordar que os interesses comerciais (e não 

apenas os midiáticos e relacionais) fazem parte desse cálculo, porém, devido ao cenário em que se 

dão tais trocas, há certo transbordamento de interesses e hierarquia do processo (Idem: 4). 

 

As páginas de redes sociais da Netflix potencializam um novo fluxo de circulação de 

conteúdo. As ideias para as publicações partem das séries, mas criam vida própria à 

medida que são compartilhados, republicados e transformados. Torna-se um hibrido entre 

a série, seu conteúdo, personagens e a forma como os fãs a enxergam e interpretam. (...) 

As redes sociais, neste caso, são dispositivos interacionais que atendem diretamente ao 

interesse de uma indústria de mídia (...). Respondem a interesses pessoais pois gera 

conversações entre amigos a partir de postagens e assuntos compartilhados e ainda 

possibilita interagir com pessoas novas através de um interesse em comum. Possuem 

interesses políticos quando a partir da própria temática que parte das séries são geradas 

discussões que ultrapassam o campo da ficção como as questões de gênero e sexualidade 

e representatividade. (BRAGHINI, 2016: 8) 

 

Ademais, com a profusão de dispositivos móveis que permitem acesso a produtos 

audiovisuais, novas práticas de consumo têm estreitado a dimensão social da experiência de assistir 

TV. Dentre elas, destacamos o engajamento de audiências em redes sociais digitais, os usos de 

aplicativos de canais radiodifusores para complementar a fruição de produtos midiáticos e o 

aprofundamento de conhecimentos sobre shows, personagens e narrativas com pesquisas em 

buscadores online. 

Portanto, podemos depreender que o papel da Internet tanto na produção quanto na recepção 

de produtos audiovisuais faz transparecer algumas mudanças na compreensão do que significa ver 

e fazer televisão em um contexto multimídia (ROSS, 2008: 11). Tais mudanças nos modos por que 
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vemos, experienciamos e usamos a televisão têm implicações consideráveis em como pensamos 

sobre o meio e seu papel cultural (LOTZ, 2014: 30). 

Essas alterações se apresentam ainda mais intensa e representativamente quando um 

consumo mais “disruptivo” (em relação ao de modelos tradicionais) ocorre de forma transmidiática 

– multimídias, multidispositivos, multiplataformas, multitemporal, e coletiva – em diálogo com 

comunidades afetivas de interesses comuns. Então, “[a] maior mudança talvez seja a substituição 

do consumo individualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em rede” 

(JENKINS, 2009: 327). 

 

Hoje, o consumo assume uma dimensão um pouco mais pública e coletiva – não mais 

uma questão de escolhas e preferências individuais, o consumo tornou-se um assunto 

discutido publicamente e deliberado coletivamente; interesses compartilhados quase 

sempre conduzem a conhecimento compartilhado, visão compartilhada e ações 

compartilhadas. (Idem: 303) 

 

Propomos, dessa maneira, a análise, de inspiração netnográfica, de posts da página 

@NetflixBrasil, na rede social digital Facebook, para observar como os usuários se organizam 

coletivamente, formando uma comunidade afetiva em torno de produtos midiáticos nos quais têm 

interesses comuns. Acreditamos ser possível entrever nessas movimentações e conversações que 

se desenrolam em redes e na interconexão de atores sociais, que dividem, negociam e constroem 

textos coletivos, com trocas e difusões de informação, a criação de laços e a configuração de redes 

de sociabilidade (RECUERO, 2014: 36).  

Nesse sentido, as redes sociais na internet se manifestam enquanto apropriação cultural, 

ressignificação e adaptação às práticas cotidianas de ferramentas técnicas, por sujeitos sociais, que 

utilizam esses ambientes para construir e manter laços e relacionamentos sociais, em trocas 

informacionais e comunicativas (Idem: 18-33). Desse modo, ao usar a noção de redes sociais no 

mundo digital, admitimos a transposição de um modelo de análise social, sendo necessários, então, 

ajustes conceituais (MARTINO, 2015: 55).  

Por isso, na aproximação com o objeto, optamos pela adoção do termo redes sociais online 

(MERCKLÉ, 2004 apud MARTINO, 2015: 72-75), que nos parece mais adequado8 para um 

ambiente de mídia em que as plataformas de interação social não estão mais presas a websites, mas 

                                                           
8 Em relação a “sites de rede social”, conforme Ellison e Boyd (2013) e Recuero (2009). 
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se apresentam, também, em formatos e dispositivos móveis, tornando ainda mais profundas as 

imbricações entre os ambientes digitais e físicos (MARTINO, 2015: 74). 

Esses grupos de Netflixers formados no ambiente digital contribuem, inclusive, para o 

compartilhamento de conhecimentos um pouco mais “técnicos” sobre alguns aspectos do modelo 

de negócio televisuais relacionados ao serviço de streaming, compreendidos aqui como 

inteligência coletiva.  

 

[A inteligência coletiva é o] vínculo entre diversas competências, ideias e 

conhecimentos, articulado na interação virtual entre indivíduos no ciberespaço, 

[caracterizada] pela diversidade qualitativa entre seus componentes e pela expansão 

contínua por conta da articulação e troca constantes que o transformam e adaptam a 

novos contextos. As comunidades do ciberespaço constituem-se na troca constante de 

conhecimentos que circulam, são modificados, reconstruídos, aumentados e editados de 

acordo com as demandas específicas de uma determinada situação. Dessa maneira, sem 

perder a inteligência individual, todas as pessoas podem, potencialmente, contribuir 

com algum elemento para a constituição de um conjunto de saberes que, sem 

pertencerem especificamente a ninguém, estão à disposição (...) para serem usados e 

transformados. (Idem: 31) 

 

É importante assinalar, que, apesar das muitas críticas, Levy, que formula a noção de 

inteligência coletiva, reconhece que a maioria dos sujeitos não possui meios de participar desse 

espaço do saber (LEVY, 2007: 133). Ademais, compreende a configuração dessa como 

potencialidade, ou seja, existe em virtualidade e pode ou não se “realizar”, dependendo de diversas 

questões sociais, econômicas, políticas, etc. e do uso dados pelos sujeitos às ferramentas 

tecnológicas. 

 

Não faltam críticas a Pierre Levy, sobretudo por sua alegada falta de perspectiva crítica 

em relação aos problemas sociais e econômicos que, de alguma maneira, estão sempre 

próximos das discussões a respeito do ambiente online. Pensado algumas vezes como 

alguém “otimista”, talvez não aponte para uma felicidade generalizada com os 

dispositivos, mas, de fato, parece apostar nas possibilidades de uma tecnologia na 

interação entre seres humanos e da criação entre eles. (MARTINO, 2015: 32) 

 

Aliás, essas assimetrias de acessos, usos e habilidades na relação com a tecnologia se 

assemelham ao segundo ponto observado nas interações entre a tribo de “Netflixers”: o mito da 

ubiquidade circunscrito ao serviço prestado pela empresa. Ele é mais comum em discursos 

populares e jornalísticos9, especialmente em razão da propagação de serviços de streaming e 

                                                           
9 O site Finder mantém uma contagem de títulos disponibilizados pela Netflix mundo afora e transparece a não 

ubiquidade ao declarar que os EUA têm a maior biblioteca da empresa em todo o mundo, sendo o único país a ter tal 
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dispositivos móveis, que podem ser disruptivos, mas não quebram com o desequilíbrio de 

disponibilização de produtos audiovisuais.  

Assim, a presunção de ubiquidade em discussões produzidos nos EUA, mas com um 

público-alvo internacional, reforça o mascaramento dela no acesso à internet, aos dispositivos 

móveis, às plataformas de conteúdo e aos produtos midiáticos, quando deveria deixar claro a 

exclusividade e privilégio dos Estados Unidos. Por outro lado, as discussões acadêmicas sobre o 

tema tendem a um maior cuidado com generalizações, sem, contudo, se aprofundar nos efeitos de 

bloqueios geográficos (STEWART, 2016: 2-6).  

Dessa forma, a retórica de ‘TV everywhere’, inicialmente utilizada como slogan publicitário, 

não foi adaptada com sua internacionalização, omitindo limitantes impostos por fronteiras 

nacionais no acesso a produtos midiáticos para quem está fora dos EUA, além da variabilidade de 

gostos, culturas e percepção de “qualidade”. Ademais, falha em descortinar o ainda maciço papel 

do modelo televisivo tradicional de programação e “enjanelamento” que segue esse mesmo 

paradigma territorial, apesar da redução do tempo entre a exibição doméstica (original) e a 

internacional, o que leva, inclusive à propagação de spoilers, importunando fãs de fora do padrão 

“mercado americano de bom posicionamento socioeconômico” (Idem: 1-6). 

Em vista disso, no que se refere ao recorte do objeto, selecionamos interações entre usuários 

e desses com a página, em que os temas acima são desenvolvidos. Aplicamos, ainda, o recurso 

“top comments”, da rede social digital Facebook, um filtro de relevância, que permite aos mais 

pertinentes aparecerem no topo. Dessa forma, em meio ao mar de “falas” que tem lugar na página, 

sobressaíram as conversas dentro dessas temáticas e geradoras de mais engajamento e reações 

entre usuários.10 

É fundamental precisar, também, que, em função da dinâmica dos ambientes online e, mais 

especificamente, dessa rede social online, na avaliação de cada postagem e suas reações, 

exprimimos o momento em que foi realizada a coleta dos dados. Finalmente, com o intuito de 

                                                           
privilégio. O site faz, inclusive, um comparativo entre o total disponível no catálogo da empresa (apenas nos EUA) e 

o que está liberado no resto do mundo a que a empresa atende; dentre esses, há alguns países em que aquilo que o 

público pode acessar sequer chega a 10% do conteúdo de TV e cinema nos EUA. O site, no entanto, não parece 

questionar essa configuração, apenas se colocando como alternativa para o rastreamento por parte do consumidor de 

quais são e onde estão esses títulos. 
10 O processo de seleção dos comentários foi o seguinte: os comentários ao post foram abertos na plataforma do 

Facebook (com o filtro de relevância aplicado); observamos aqueles que mais se desdobravam (isto é, que haviam 

gerado ao menos dois “re-comentários” - quando alguém comenta um comentário); dentre esses comentários mais 

“populares”, selecionamos os primeiros, para cada post analisado. 
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prover maior clareza no texto, denominamos o responsável pelo comentário original (aquele que 

deu origem às demais interações, em resposta, em cada post) de “usuário alfa”, favorecendo, assim, 

a distinção entre esse e os demais usuários, no decorrer da discussão. 
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Figura 1 

 

A figura 1 traz o print de um post da página @NetflixBrasil do dia 08 de outubro de 2017, 

coletado em 05 de fevereiro do mesmo ano, por volta de 11h00. O post tem formato de vídeo, com 

conteúdo de cunho promocional sobre a segunda temporada de uma série audiovisual disponível 

na plataforma da empresa.  

Em relação aos comentários, examinamos o primeiro (com filtro aplicado) e seus 

desdobramentos. O que nele se desenrola é uma discussão derivada do aproveitamento do espaço 

de diálogo com a empresa pelo usuário alfa para questionar o cancelamento de outra série. 

Percebemos, então, a construção de certa inteligência coletiva, com explicações acumuladas sobre 

o sistema de licenciamentos de produtos audiovisuais entre os usuários. 

De acordo com Levy (2007), a inteligência coletiva deriva da mobilização efetiva das 

competências, para o reconhecimento e enriquecimento amplos, sendo pulverizada, propagada e 
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prontamente administrada (Idem: 28-29). Assim, não se trata de uma conceituação simplesmente 

cognitiva, mas da ideia de trabalho coletivo (Idem: 26), tornando o pensamento em conjunto um 

elo da comunidade (Idem: 31-31). Afinal, “[t]oda atividade, todo ato de comunicação, toda relação 

humana implica um aprendizado. Pelas competências e conhecimentos que envolve, um percurso 

de vida pode alimentar um circuito de troca, alimentar uma sociabilidade de saber” (Idem: 27). 

Contudo, uma dificuldade colocada pela amplitude dos ambientes digitais para a propagação de 

informação coletiva é a veracidade das mesmas, já que as trocas informativas podem se basear em 

dados errôneos, espalhados velozmente. 

De toda forma, esse mecanismo (ainda que possivelmente falho) é acionado na primeira 

interação apresentada na figura acima, com uma resposta da Netflix à pergunta do comentário alfa, 

a partir da qual vemos ponderações entre os usuários sobre como o processo de licenciamentos 

funciona, quem toma as decisões (como a de cancelamento) e o motivo ou justificativa do selo 

“original” empregado pela Netflix em relação ao produto. As réplicas ao comentário original e ao 

“re-comentário” da página se apresentam aos poucos, com usuários explicando uns aos outros o 

sistema de licenciamentos, tomadas de decisão e possibilidades de autoatribuição do distintivo de 

produto original pela Netflix (embora ela não seja a produtora). Essa explicação é sucessivamente 

complementada por um novo sujeito, com cada nova interação inserida naquele espaço de trocas 

comunicativas.  

Há, ainda, a resposta de um usuário à pergunta de outro quanto a um método de se manter 

informado e atualizado sobre as movimentações contratuais de renovações e cancelamentos dos 

produtos audiovisuais disponibilizados na plataforma, de modo a não “descontinuar” o fluxo de 

desfrute dos produtos midiáticos exibidos pelo serviço de streaming.  

Um dos usuários sugere, inclusive, a compra dos direitos da série ficcional em debate pela 

empresa, para produção de sua continuação. Além disso, vemos uma interação em que outro 

usuário pergunta por uma terceira série (distinta das discutidas no post e no comentário alfa), 

criticando tanto a assimetria no calendário de liberações quanto as decisões de cancelamento em 

licenciamentos (ainda que não entre em detalhes técnicos em sua “fala”).  

Isso denota como, em novas mídias e “modalidades” do negócio audiovisual, tais como o da 

Netflix, os meandros de arranjos comerciais e de produção estão mais descortinados do que 

estavam em casos tradicionais. Tal configuração contribui, então, para o questionamento das 
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tradicionais noções de que o consumidor de audiovisual era passivo, simples receptor, aceitando o 

que lhe era oferecido pela “caixa mágica televisiva”, sem maiores considerações. 

Por último, um usuário levanta o ponto de decisões de negócio relativas a descontinuidade 

de seriados audiovisuais considerarem as avaliações de críticos profissionais, os quais, por sua vez, 

desconsideram as opiniões de espectadores-fãs. Com isso, é abordada a ideia de um momento das 

relações de consumo de produtos audiovisuais em que os consumidores se unem e se manifestam 

pela valorização do nicho por empresas midiáticas e atores do circuito tradicional de audiovisual.  

 

Eis o paradoxo: ser desejado pelas redes é ter seus desejos transformados em mercadorias. 

Por um lado, tornar-se uma mercadoria expande a visibilidade cultural do grupo. Grupos 

que não possuem valor econômico reconhecido são ignorados. Por outro lado, é também 

uma forma de exploração. (JENKINS, 2009: 97) 

 

Conforme exprimem Massarolo e Mesquita (2016: 8), “[a] maior visibilidade do conteúdo 

de nicho pode ser observada na interface da plataforma Netflix”. No entanto, essa maior oferta não 

funciona na escala da apreciação “calada” da maior atenção dada aos gostos dos fãs. Pelo contrário, 

é um estímulo para que continuem lutando por ter sua voz ouvida por grandes empresas, uma 

situação observada, especialmente, em interações usuário-página. 
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Figura 2 

 

Na figura 2, temos o print de outro post da página, publicado em 23 de outubro de 2017 e 

coletado em 05 de fevereiro daquele ano, mais ou menos às 11h00. Compartilhamento de post 
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original da página, na mesma rede social, dedicada exclusivamente a série ficcional em questão, 

tem formato de gif animado (espécie de vídeo curtíssimo, mais próximo da aglomeração sequencial 

de poucos frames de uma mesma cena audiovisual). Ademais, com conteúdo promocional, revela 

a renovação para mais uma temporada de outra série exibida pela Netflix. 

Quanto aos comentários, o primeiro é uma dúvida de usuário dirigida à página, e respondida 

por ela, sobre a continuação da temporada atual da série acionada na postagem original. Já o 

segundo comentário e seus desdobramentos, nos quais centramos a análise, faz o mesmo tipo de 

utilização do espaço de diálogo com a empresa para contestar a fragmentação da liberação de 

episódios daquela série. Observamos aqui o tangenciamento do mito da ubiquidade temporal, em 

que há calendários desiguais de exibição por região geográfica.  

De acordo com Stewart (2016: 5), o sistema de tecnologia de bloqueio geográfico é usado 

pela Netflix, que licencia para regiões geográficas específicas, resultando em disponibilidade 

condicionada ao oferecimento do serviço e ao licenciamento do produto audiovisual, que variam 

de país a país.11 Assim, mesmo com a compra de direitos de exibição de temporadas completas de 

seriados televisivos, ainda há um limitante temporal em sua disponibilização, de modo que podem 

ser retiradas da plataforma sem prévio aviso a seus consumidores (Idem: 9). 

Entretanto, ao falar sobre a não ubiquidade temporal da Netflix, o autor deixa de fora dois 

aspectos importantes: a “reprodução” do modelo broadcasting de frequência semanal de liberação 

de episódios para alguns licenciados e a subserviência temporal à liberação desses em relação ao 

calendário nos EUA. Nessa questão, notamos, a partir de discussões de usuários (entre si e com a 

página) na página @NetflixBrasil, que, no Brasil, algumas das séries observadas somente podem 

ser disponibilizados uma semana após sua estreia no mercado primário (e prioritário) 

estadounidense. 

Entretanto, ao contrário do esperado, a resposta da Netflix quanto ao questionamento da não 

ubiquidade, que transparece a desigualdade no cronograma, não repercute em críticas 

especificamente a esse sistema entre os usuários. A crítica dos “re-comentários” após a fala da 

página não está, assim, canalizada nessa configuração de exibição “atrasada”, mas no empecilho 

que tal organização da exibição representa ao binge-watching. Essa prática é altamente valorizada 

                                                           
11 Segundo informação da própria empresa, atualmente o serviço não está disponível em quatro países: China (a 

empresa está explorando opções de entrada); Crimeia, Coreia do Norte e Síria (por restrições do governo americano a 

companhias americanas). Disponível em: https://help.netflix.com/en/node/14164. Acesso em 06/02/18. 
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pelos usuários e parece, inclusive, ser percebida como “traço” da Netflix, conforme resgatam 

Massarolo e Mesquita (2016). 

 

Uma das características da Netflix é a sua estratégia de lançar séries com as temporadas 

já completas – especialmente suas séries originais, rompendo com a lógica de consumo 

de episódios novos a cada semana, oferecendo ao usuário a liberdade de assisti-la 

integralmente em um único dia através da prática do binge watching – termo em inglês 

para o hábito de assistir horas seguidas de único programa televisivo, em especial seriados 

(MATRIX, 2014) – saciando o desejo de imergir na obra, no horário que desejar e por 

várias plataformas (smart tv, mobile, etc.). (...) [Ele] se tornou um padrão de consumo 

entre o mais jovem, que seguem a tendência de migrar da grade televisiva para a 

conveniência do consumo sob demanda de vídeos e do engajamento de fã nas redes. E 

diferentemente das antigas maratonas que ocorriam de forma presencial pelo home-video, 

hoje elas são feitas através da visualidade conectada e compartilhadas nas redes sociais, 

que funcionam como uma segunda tela. (Idem: 7-8) 

 

Ademais, percebemos, em uma interação, a atenção à mudança em relação ao modelo 

tradicional de TV, pela independência que a Netflix costuma oferecer, quando comparada às 

grades e cronogramas (fluxo). Logo, o “desrespeito” a essa “característica”, aparentemente 

percebida como “própria” daquele serviço de streaming, foi o que detonou o comportamento 

crítico de usuários.  

Nesse post vemos, igualmente, o acionamento da questão de inteligência coletiva, com 

informações e explicações sobre o processo de distribuição e exibição da Netflix sendo descritas 

a usuários, não apenas (ou não tão minunciosamente) pela página, mas também, por outros 

usuários. A conversa parece se dar em um nível ainda maior de aprofundamento, com a elucidação 

da extensão da temporada e segmentação de episódios, em uma interação, e da parceria com um 

canal americano para o licenciamento, em outra. 
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Figura 3 
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Com a figura 3, trazemos um post da página do dia 28 de novembro de 2017, coletado em 

04 de fevereiro de 2018, por volta de 15h30. Ele é mais um vídeo promocional, mas, dessa vez, 

acrescido de um pequeno escrito acima. Novamente, concerne à disponibilização, na plataforma, 

da segunda temporada de um seriado audiovisual distribuído pela Netflix. 

Quanto aos comentários, o primeiro representa uma marcação (de pessoa não envolvida 

naquela cena discursiva), destinando-se a convidá-la para a conversa, ou, simplesmente, alertá-la 

sobre a informação disponibilizada pela página; sem, contudo, receber resposta em formato escrito 

(apenas reação com o ícone de coração). Já o segundo, com filtro aplicado, cerne da investigação, 

exprime uma interação usuário-Netflix em que, mais uma vez, aquele lugar de interlocução com a 

empresa é apropriado para indagar sobre o calendário da liberação de episódios de outra série, 

distinta da colocada em voga pela postagem. 

A temática presente na conversa é, repetidamente, o mito da ubiquidade temporal, dadas as 

temporalidades distintas de exibição entre Brasil e EUA. A única interação em continuidade a essa 

colocação advém da página, com o esclarecimento do delay semanal, em relação aos Estados 

Unidos, de carregamento de conteúdo na plataforma. Notamos, assim, reiteradamente, que nem o 

questionamento do usuário alfa, nem a resposta da página confirmando essa disparidade suscitam, 

entre os usuários que “re-comentam” esse comentário ou que realizam os comentários seguintes 

objeções a esse sistema de exibição (e, como não se referem a essa questão, não foram abertos e 

incluídos na análise). 

Nesse sentido, observamos nos três posts o acionamento da inteligência coletiva, com 

usuários desenvolvendo, coletivamente, explicações para o sistema de licenciamentos e suas 

implicações. Além disso, o mito da ubiquidade é inserido na conversa, com ponderações sobre a 

liberação de episódios, que tem duas faces interligadas: o calendário (atraso em relação aos Estados 

Unidos) e a fragmentação (por ainda estar em exibição lá). Ambos são relativos àquele mesmo 

sistema de licenciamentos e parcerias, absorvendo conteúdo dos meios televisivos tradicionais e, 

assim, sua lógica e temporalidade. 

Contudo, embora nas conversas analisadas essa configuração fomente críticas de usuários, 

não são tantas, nem tão intensas quanto se esperaria, tendo em vista que, apesar de acessarem e 

assistirem a conteúdos audiovisuais em tecnologias e plataformas digitais, ainda estão, em certa 

medida, presos aos modelos analógicos televisuais.  
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Portanto, esses debates sobre cancelamentos de séries que são licenciamentos por parcerias 

denotam o quanto a Netflix ainda é dependente do modelo e sistema tradicionais de se “fazer TV”, 

mostrando que a passagem de distribuição à circulação diagnosticada por Jenkins e a convergência 

cultural no consumo audiovisual ainda precisam brigar com questões de assimetrias globais entre 

consumidores nos EUA e no Brasil. 

Isso revela dois aspectos da relação dos consumidores com a marca, que oferece um serviço 

diferenciado (na prática, mas, em especial, discursivamente). O primeiro, é que parece ser 

percebida a partir de um vínculo afetivo, de modo que decisões de negócio encontram dificuldade 

em serem decodificadas por quem acredita (ou fala como se acreditasse) em um “companheirismo” 

da marca, como se esse fosse seu motor, e não a lucratividade. 

O segundo é que muitos usuários se organizam coletivamente, tentando redirecionar decisões 

de negócios tomadas em altas instâncias. Contudo, se, por um lado, algumas dessas manifestações 

podem ter o efeito desejado ao cooptar expressividade em adeptos (como exemplo, temos o 

episódio especial de Sense8, série de grande sucesso no Brasil, principalmente para o 

posicionamento da marca em relação ao público LGBTQ, mas cancelada no país de origem da 

empresa pela fria recepção que obteve lá); por outro, elas estão sob o crivo da empresa, devendo 

ser avaliadas enquanto riscos (a própria Sense8 serve como expressão desse processo, pois, apesar 

dos inúmeros pedidos de retorno definitivo por parte dos fãs brasileiros, após uma segunda 

temporada que buscava apresentar um mínimo desfecho para os arcos narrativos que estavam em 

aberto, a produção foi dado por encerrada). Com isso, a maioria termina por ser ignorada, em 

termos práticos, ainda que não silenciada, em especial, com o uso das ferramentas digitais e a 

mobilização tribal e em rede. 
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CAPÍTULO 2 

NOVOS MODOS DE PENSAR, ESPECTAR E SE RELACIONAR: 

 COTIDIANO MIDIATIZADO E NEOTRIBOS URBANAS 

 

2.1 Uma abordagem sociocultural das mídias 

Com a revolução da tecnologia da informação, fomos lançados em um novo paradigma 

social – o da tecnologia da informação. Ele é abrangente, complexo e disposto em rede, ou seja, 

direcionado à abertura, de acessos múltiplos e materialidade impositiva, mas adaptável e em 

desenvolvimento constante.  

Nele, os novos meios tecnológicos se entrelaçam às atividades sociais e humanas, 

emprestando-lhes uma lógica em rede. Dessa maneira, a Internet empresta parte de sua lógica para 

a sociedade – enquanto fundamentação tecnológica e modo de organização (CASTELLS, 2010: 

108-113). Uma “nova forma social, a sociedade de rede, está se constituindo em torno do planeta, 

embora sob uma diversidade de formas e com consideráveis diferenças em suas consequências 

para a vida das pessoas, dependendo de história, cultura e instituições” (CASTELLS, 2003: 225). 

 

A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a 

eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto 

a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a 

força da informação por todo o domínio da atividade humana. Ademais, à medida que 

novas tecnologias de geração e distribuição de energia tornaram possível a fábrica e a 

grande corporação como os fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a 

Internet passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da 

Informação: a rede. (CASTELLS, 2003: 7) 

 

Esse paradigma é destrinchado por Castells (2010: 108-113) em uma série de características 

que denotam a preponderância da informação e do sistema de redes como chaves de leitura do 

mundo social:  

¬ informação como matéria-prima – temos, assim, tecnologias para agir sobre informação, não 

informação para agir sobre tecnologia;  

¬ aprofundamento dos efeitos das novas tecnologias – a informação integra toda atividade humana 

e, com isso, nossas vidas individuais e coletivas são influenciadas (mas não determinadas) por 

tecnologias; 
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¬ lógica de redes – presente em qualquer sistema ou conjunto de relações usando tecnologias da 

informação, visto que a morfologia da rede é adaptada a interações mais complexas e a modelos 

de desenvolvimento mais imprevisíveis, pelo poder criativo das interações;  

¬ sistema de redes baseado na flexibilidade – é aparente em sua capacidade de reconfiguração, 

constante mudança e fluidez organizacional; e 

¬ convergência de tecnologias – as quais tendem a se configurar em um sistema integrado.  

As novas formas de relação organizacional que esse paradigma engendra têm, contudo, 

raízes que vão além da Internet, pois a capacidade de se relacionar e a criatividade aplicada em tal 

prática é um atributo humano.  

 

Qual é, pois, a especificidade da Internet, se ela é sociedade? A especificidade é que ela 

constitui a base material e tecnológica da sociedade em rede; é a infraestrutura tecnológica 

e o meio organizativo que permitem o desenvolvimento de uma série de novas formas de 

relação social, que não têm sua origem na Internet, que são fruto de uma série de 

mudanças históricas, mas que não poderiam desenvolver-se sem a Internet. Esta 

sociedade em rede é a sociedade que eu analiso como uma sociedade cuja estrutura social 

foi construída em torno de redes de informação a partir da tecnologia de informação 

microeletrônica estruturada na Internet. (CASTELLS, 2010: 286-287) 

 

Diante disso, o principal valor dessas tecnologias está nas associações que possibilitam. Por 

essa razão, assinalamos a grande importância de seus usos e apropriações, que podem ser 

individuais ou coletivos e são realizados por sujeitos das mais diversas instituições sociais, os 

quais, no contato com novas modulações tecnológicas, não apenas as experimentam, mas as 

modificam.  

Tal condição se revela de maneira ainda mais expressiva em tecnologias comunicacionais, 

pois trabalham duas bases relacionais humanas – linguagem e comunicação. Desse modo, uma teia 

se forma, interligando tecnologias, dispositivos e plataformas digitais aos sujeitos sociais, nas 

práticas de construção de relações, interpretações, identidades e alteridades, de si e de si com o 

mundo. 

 

[A]s pessoas, as instituições, as companhias e a sociedade em geral transformam a 

tecnologia, qualquer tecnologia, apropriando-a, modificando-a, experimentando-a. Esta é 

a lição fundamental que a história social da tecnologia ensina, e isso é ainda mais 

verdadeiro no caso da Internet, uma tecnologia da comunicação. A comunicação 

consciente (linguagem humana) é o que faz a especificidade biológica da espécie humana. 

Como nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o modo como nos 

comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por essa nova tecnologia da 



59 
 

comunicação. Por outro lado, ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a própria 

Internet. Um novo padrão socio técnico emerge dessa interação. (CASTELLS, 2003: 10) 

 

Em vista disso, as práticas culturais digitais parecem afirmar o imbricamento entre os 

ambientes comunicacionais físico e digital, de modo que virtual e real são percebidos como 

complementares. O primeiro é, então, a instância da “potência”, do “vir a ser” do outro, ou seja, a 

virtualidade é uma parte da própria realidade, à espera de se “realizar” (LEVY, 1999 e 2011). 

Por conseguinte, trabalhamos com tal nomenclatura (“ambientes físicos e digitais”), na 

defesa de que constituem um mesmo mundo, um contínuo. Os comentários na página denotam 

essa relação de proximidade, quando uma usuária comenta que reagiu de maneira enérgica no 

ambiente físico em que estava, ao descobrir, provavelmente, pelo celular, uma boa notícia sobre a 

série de que gosta, dada pela página da Netflix na rede digital.  

Na resposta, a empresa sugere a usuária lembrar-se, como forma de comparação, de uma 

personagem da referida série audiovisual, completando o ciclo informativo, que começou online 

(Facebook), foi para o físico e voltou para o online (série/ plataforma Netflix) sem rupturas, mas 

apenas fazendo sentido para quem estava imerso (é bem possível que as pessoas no ambiente em 

que a usuária estava não tenham compreendido sua empolgação) e/ou convidado à conversa, por 

inscrição no grupo de consumidores/ fãs daquela narrativa midiática (somente nos foi possível 

entender a resposta da página por conhecer a série e saber algo sobre a personagem acionada): “Eu 

estou tão feliz com essa notícia da Jane que até gritei aqui no meio do bus. A gente passa vergonha 

mas é de felicidade.”/ “Quando for passar vergonha lembre do Rogelio de la Veja.”. 

Logo, um desdobramento do continuum on-off (acreditamos) são as possibilidades 

relacionais nas mídias digitais, com o instigamento de novas práticas e usos de ferramentas 

técnicas, as quais variam segundo seus usuários. Como exemplo, temos as (re)constituições de 

significados e as novas dimensões de socialidade.  

Entretanto, elas não excluem as assimetrias nos acessos, habilidades e aproveitamentos de 

suas possibilidades. A barreira digital permanece, instituindo “diferenças de acesso às tecnologias 

e mídias digitais, bem como à cultura desenvolvida nesses ambientes, vinculadas a problemas 

sociais e econômicos” (MARTINO, 2015: 11). 

 

As mídias digitais permitiram inúmeras formas de relacionamentos humanos, mas é 

possível questionar até que ponto essa interferência não foi negativa; a expansão do 

número de usuários não tem precedentes, mas a “barreira digital” entre conectados e 
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desconectados continua; a “exclusão digital” é um problema de origens e consequências 

econômicas, políticas e sociais, embora formas de integração das mais variadas procurem 

diminuir esse impacto. (Idem: 10) 

 

Essas disparidades ficam ainda mais pungentes ao se analisar os dados nacionais oficiais 

(PNAD TIC) de acesso e uso de dispositivos e tecnologias de conexão à Internet, os quais são mais 

expressivos conforme maior disponibilidade econômica e o tempo de escolaridade (entre outros 

fatores discriminatórios que não exploramos aqui, tais como, localização urbana ou rural, região 

do país e faixas etárias). E essa tendência se mantém ao longo dos anos de relatório do IBGE.  

Esse conjunto de questões é confirmado, inclusive, pelos números de uso de internet por 

condição de estudante e rede de ensino, que deflagram uma realidade social de inclusão digital 

com ressalvas, pois se dá sem equidade, com privilégio daqueles que possuem a prerrogativa da 

educação formal, mas não apenas isso: com disparidades entre as redes de ensino públicas e 

privadas (PNAD 2015).  

Tal situação de discrepância de acesso e uso é mais vergonhosamente explícita nos dados da 

PNAD 2016, em que o percentual de domicílios com acesso à Internet no grupo com maior 

rendimento (classe A: 98%) ser mais de quatro vezes o resultado daquele ano para o grupo sem 

rendimento ou com rendimento de até ¼ do salário mínimo (classes DE: 23%). Essa situação 

absurda, em um cenário em que se fala de usos tecnológicos para acentuar a promoção de inclusão, 

tem provocado inquietações entre pesquisadores (de variadas áreas, não apenas na Comunicação), 

estimulando o desenvolvimento de mais e mais pesquisas, de algum modo, relacionadas à temática.  

 

Discussões sobre as implicações de estar excluído digitalmente têm sido tema de 

permanente interesse da literatura acadêmica. De fato, com o papel cada vez mais central 

que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) exercem no cotidiano das pessoas, 

torna-se necessário entender os efeitos decorrentes desse relacionamento. A Internet, por 

exemplo, concentra grande parte da distribuição de informação na sociedade, e os 

indivíduos parecem não ter escolha senão incluir essa tecnologia em suas vidas cotidianas 

(Castells, 2001). Todavia, nem todos compartilham dos mesmos interesses, habilidades e 

oportunidades. As pessoas, por suas características pessoais e posicionais (Van Dijk, 

2005), podem apresentar diferentes usos da Internet. Logo, mesmo com a expansão no 

acesso físico à Internet, a desigualdade no acesso à informação estaria aumentando e não 

diminuindo. (...) Consequências de desigualdades em termos de aspectos 

sociodemográficos, como gênero, idade, escolaridade, local de residência, ocupação, 

dentre outros fatores, podem contribuir para compreensão da exclusão digital ou mesmo 

do uso da Internet (Robinson, Cotten, Ono, Quan-Haase, Mesch, & Chen, 2015).” 

(MOTA, F. Exclusão digital, acesso à internet e condições sociodemográficas. PNAD 

2016.) 
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Em 2016, 54% dos domicílios brasileiros tinham conexão online, 3% a mais que 2015. 

Contudo, as desigualdades socioeconômicas nesse aspecto (acesso à Internet) se mantêm: 23% de 

residências nas classes DE; 60% na C; 91% na B; 98% na A. Entre as pesquisas de 2015 e 2016, 

os percentuais de conectados se mantêm nas classes A e B, havendo aumento nos de classes C e 

DE, ainda que nem perto do suficiente para romper com a cristalização da estrutura social no que 

diz respeito a uma importante forma de acesso a informação, comunicação e, assim, cultura. 

Entre os domicílios desconectados, os principais motivos citados para a ausência da 

tecnologia foram: alto custo do serviço (57%), falta de interesse (49%), falta de necessidade (45%), 

falta de computador no domicílio (44%), preocupação com segurança e privacidade (40%), 

inabilidades no uso da Internet (39%) e intenção de evitar contato com conteúdo perigoso (37%). 

O preço do serviço só não era o mais importante entre domicílios de classe socioeconômica e renda 

familiar mais elevadas.  

Portanto, apesar de uma evolução histórica no número nacional de usuários de Internet, o 

acesso é díspar entre os segmentos populacionais – quanto mais alta a classe social, maior a 

proporção de usuários de Internet. Com relação ao uso da rede nos três meses anteriores ao estudo, 

encontramos 95% dos indivíduos de classe contra 35% de DE (ou seja, a despeito do aumento de 

5% em relação a 2015, as classes DE ainda são o grupo populacional mais digitalmente excluído). 

Há significativa variação no acesso, também, entre níveis de instrução – quanto mais elevada 

a escolaridade, maior a proporção de usuários de Internet. Ainda na questão de uso da rede nos 

três últimos meses, vemos 95% das pessoas com Ensino Superior versus 46% de Ensino 

Fundamental. Também observamos intensa diferença com respeito à idade: mais de 80% dos 

indivíduos na faixa etária de 10 a 34 anos eram usuários de Internet, com 54% entre 45 e 59 anos 

e apenas 24% de 60 anos ou mais.  

 

Enquanto no grupo de usuários estão mais presentes indivíduos de classes altas e com 

elevado nível de instrução, a população excluída digitalmente é, em sua maioria, formada 

por pessoas de classes sociais mais baixas, com reduzida escolaridade e que residem em 

áreas rurais. (PNAD 2016: 134) 

 

As principais razões para não usar a Internet expressas pelos indivíduos que nunca se 

conectaram são: falta de habilidade com o computador (72%), falta de interesse (62%), falta de 

necessidade (50%) e alto custo da conexão (45%). A primeira dela apresenta continuidades 

percentuais em relação a pesquisas anteriores e as duas seguintes, redução significativa em relação 
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a 2015 (cerca de 9% a menos, cada). Nas classes DE o alto custo da conexão é a principal razão 

para 55% e a falta de lugar para o acesso para 47%. 

Em relação aos dispositivos de acesso, em 2016, a tendência de ampliação na proporção de 

domicílios com mais de um tipo de equipamento foi interrompida. As principais desigualdades são 

registradas entre classes, sendo os domicílios com computador que tinham mais de um tipo de 

equipamento: 90% na classe A; 54% na B; 27% na C; e 7% nas DE. 

Ademais, os percentuais de domicílios com computador diminuíram, com a manutenção das 

disparidades entre classes sociais: 99% dos domicílios de classe A e 96% dos com renda superior 

a 10 salários mínimos, contra meros 10% dos das classes DE. De tal modo, estima-se que, em 

2016, 39% de domicílios brasileiros tinham internet, mas não computador, contra 41% em 2015, 

uma variação que corresponde ao aumento de acesso por dispositivos móveis em todas as faixas 

etárias analisadas – domicílios com computador e internet (43% em 2014; 41% em 2015; 39% em 

2016); domicílios apenas com computador (8% em 2014; 8% em 2015; 7% em 2016); domicílios 

apenas com internet (7% em 2014; 9% em 2015; 14% em 2016; domicílios sem computador e 

internet (43% em 2014, 41% em 2015, 40% em 2016). A proporção de domicílios sem computador 

e com acesso à Internet era maior nas classes C (18%) e DE (17%), sendo raros na A (1%) e B 

(4%), bem como, entre famílias com renda entre 5 e 10 salários mínimos (5%) e acima de 10 

salários mínimos (2%). 

Os percentuais de uso do computador também variam drasticamente de acordo com as 

classes: 90% na A e 46% na C, bem como, 48% entre a população economicamente ativa contra 

34% entre os não economicamente ativos. É, ainda, mais disseminado entre indivíduos de mais 

alto grau de instrução: 88% dos com Ensino Superior são usuários, 57% dos com Ensino Médio e 

26% dos com Ensino Fundamental. 

Desse modo, a proporção de conectados apenas via celular aumentou para 43% em 2016 

(35% em 2015). Essa questão é observável, em especial, entre indivíduos menos abastados: nas 

classes DE, 35% eram usuários de Internet, com 76% acessando-a apenas por celular. Na ponta 

social oposta, pessoas com maior escolaridade e renda tendiam a usufruir de múltiplas plataformas 

de conexão e só 11% das de classe A usavam exclusivamente o celular para se conectar online. 

 

A despeito do caráter inclusivo da conexão à Internet via dispositivos móveis (Boyera, 

2008), a literatura sobre o tema indica que a qualidade do acesso influencia 

consideravelmente tanto as habilidades individuais quanto os benefícios associados ao 
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uso da rede (Mossberger, Tolbert, & Anderson, 2014; Pearce & Rice, 2013; Mossberger, 

Tolbert, & Franko, 2012). (PNAD 2016: 137) 

 

Em relação aos tipos de conexão, a banda larga fixa era a preferencial em 64% dos domicílios 

conectados (68% em 2015) e a banda larga móvel via modem ou chip 3G ou 4G, em 25% (22% 

em 2015). O primeiro estava presente, especialmente, em classes e rendas mais elevadas, como a 

classe A (89%); enquanto o segundo, aumentava em proporção inversa a classe socioeconômica – 

principal tipo de conexão para 49% dos domicílios com acesso à Internet das classes DE. 

Por essas razões, em uma de suas principais obras, que resulta de um relatório ao Conselho 

Europeu em um projeto sobre novas tecnologias, cooperação cultural e comunicação, Levy (1999) 

expressa sua esperança na potência do digital pró melhorias sociais, mas entende que, sozinhas, as 

NTICs não instituem transformações. Isso se daria apenas a partir de suas igualitárias distribuições 

e usos, “criando novas condições e possibilitando ocasiões inesperadas para o desenvolvimento 

das pessoas e das sociedades” (Idem: 17). 

De tal forma, se há plataformas, dispositivos e sistemas comunicacionais favorecendo certa 

revisão das relações, a hierarquização entre sujeitos, que se coloca como empecilho ao ingresso de 

uma parte deles nesse contexto diferencial tem uma raiz política, econômica, social, cultural 

(JENKINS et al, 2014: 69). Por conseguinte, não são as tecnologias que se interpõem entre o grupo 

social e a equiparação na integração com os meios técnicos, mas a cultura, os homens. 

As tecnologias, portanto, auxiliam, mas não definem – é a cultura a quem se deve 

responsabilizar pelas mudanças na relação tecnologias-sociedade-comunicação (Idem: 20-21). A 

cultura é, assim, mais do que uma soma de condutas individuais, o conjunto de regras e 

comportamentos em acordo coletivo, pensamentos compartilhados e coordenados; é, por isso, uma 

ferramenta de coordenação social (SHIRKY, 2011: 122-123). 

Em vista disso, conforme a fala de Silveira e Santana no Seminário Internacional de 

Diversidade Cultural, os processos da cultura digital ainda estão em definição, mas são articulados 

entre atividades descontínuas comunitárias e locais, amplificando vozes, interesses, valores e 

comportamentos. 

 

Reunindo ciência e cultura, antes separadas pela dinâmica das sociedades industriais, 

centrada na digitalização crescente de toda a produção simbólica da humanidade, forjada 

na relação ambivalente entre o espaço e o ciberespaço, na alta velocidade das redes 

informacionais, no ideal de interatividade e de liberdade recombinante, nas práticas de 

simulação, na obra inacabada e em inteligências coletivas, a cultura digital é uma 

realidade de uma mudança de era. Como toda mudança, seu sentido está em disputa, sua 
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aparência caótica não pode esconder seu sistema, mas seus processos, cada vez mais auto 

organizados e emergentes, horizontalizados, formados como descontinuidades 

articuladas, podem ser assumidos pelas comunidades locais, em seu caminho de 

virtualização, para ampliar sua fala, seus costumes e seus interesses. (SILVEIRA e 

SANTANA: 2007) 

 

Assumimos, em função disso, que a organização da sociedade segundo uma lógica e 

estrutura em rede afeta sujeitos e culturas de maneiras variadas em termos de apresentação, alcance 

e impacto, pois a internet e as tecnologias digitais não chegam a todos e, quando o fazem, muitas 

vezes, são de maneiras desiguais. Logo, as novas tecnologias, utilizadas nessas conversações em 

rede, são mais bem aplicadas quando ajudam a promover o compartilhamento de informações. 

Levy fala, assim, da colocação em prática da potência (virtual) coletiva de trocas, que ajudam a 

complementar o todo. 

 

[O] uso mais útil [das novas ferramentas comunicacionais], em termos sociais, seria sem 

dúvida fornecer aos grupos humanos instrumentos para reunir suas forças mentais a fim 

de constituir intelectuais ou “imaginantes” coletivos. (...) O papel da informática e das 

técnicas de comunicação com base digital (...) [é] promover a construção de coletivos 

inteligentes, nos quais as potencialidades sociais e cognitivas de cada um poderão 

desenvolver-se e ampliar-se de maneira recíproca. (LEVY, 2007: 25) 

 

Dessa maneira, com o adensamento da mediação tecnológica comunicativa, refletimos sobre 

a questão cultural e comunicacional pelos novos modos perceptivos e linguísticos, de 

experimentação e vinculação do mundo cultural. Nesse contexto, a desancoragem e deslocalização 

de saberes da tardomodernidade têm se intensificado, borrando estatutos de saber.  

Tendo isso em vista, com a tecnologia, podemos transformar elementos criativos e 

institucionais circundantes à cognição, apresentando novos modos de percepção e linguagem. Isso 

é exemplificado na declaração da página, ao notar usuárias se utilizando de um modo de se 

comunicar atrelado a personagem de uma de suas séries originais: “Muita gente aprendeu um novo 

idioma só com os palavrões do Escobar”. 

 

[Temos um] novo lugar da cultura na sociedade quando a mediação tecnológica da 

comunicação deixa de ser puramente instrumental para ficar mais espessa, densa e 

estrutural, pois a tecnologia remete hoje não a novas máquinas ou aparelhos, mas a novos 

modos de percepção e de linguagem, para novas sensibilidades e escritas. Radicalizando 

a experiência de desancoragem produzida pela modernidade, a tecnologia deslocaliza os 

saberes, mudando tanto o estatuto cognitivo quanto o institucional das condições do saber 

e as figuras da razão, o que está levando a um apagamento das fronteiras entre razão e 
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imaginação, saber e informação, natureza e máquina, arte e ciência, conhecimento 

especializado e experiência profana. (MARTÍN-BARBERO, 2002: 32-33) (trad. nossa)12 

 

A cultura é, portanto, viva, dinâmica, não está estagnada, nem dada a priori com ampla 

aceitação. De tal modo, seu movimento (menos circundante e mais espiralizado) deglute e 

ressignifica manifestações ora marginalizadas, absorvendo-a sob condições específicas.  

Por essa razão, Geertz (2008), ao pensar esse conceito (cultura), aciona a metáfora de teias 

de significados tecidas pelos homens, que os prendem, conectam uns aos outros. Dessa maneira, 

mais do que uma rigidez legislativa, ela se coloca como ciência interpretativa, construída 

coletivamente pelos sujeitos enquanto buscam, em suas vidas cotidianas, significados para as 

práticas sociais.  

Para o antropólogo, a cultura se fundamenta, então, “em estruturas de significado 

socialmente estabelecidas” (GEERTZ, 2008: 9). Nesse sentido, está atada à concepção de um 

social, já que os sentidos, símbolos, experiências, valores e modos de leitura do mundo em comum 

ajudam a pavimentar a configuração e manutenção de relações sociais. A cultura auxilia, assim, a 

fundamentar os afetos, percepções e relações do social. 

 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é 

um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 

sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. (Idem: 4) 

 

Logo, no contexto midiatizado e digitalizado, essa “cola social” estrutural e estruturante que 

é a cultura passa, em ampla medida, para metade da população mundial (INTERNET WORLD 

STATS, 2017), pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Contribuem, assim, para a 

constituição de mundos midiatizados (HEPP, 2014), fragmentos de mundos sociais, dependentes 

constitucionalmente de uma articulação por comunicação midiática e marcados por inventários de 

                                                           
12 (…) el nuevo lugar de la cultura en la sociedad cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser 

puramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural, pues la tecnología remite hoy no a 

nuevas máquinas o aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. 

Radicalizando la experiencia de des-anclaje producida por la modernidad, la tecnología deslocaliza los saberes 

modificando tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y las figuras de la razón, lo 

que está conduciendo a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación, saber e información, 

naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana. 
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conhecimento intersubjetivos relacionados, por práticas sociais específicas e por adensamentos 

culturais.  

Eles são compostos por rede de comunicação além da territorial, existem em várias escalas 

e são entrelaçados entre si, modificando as formas de aproximação com o que é cultural. Dessa 

maneira, a pluralidade de posicionamentos dos sujeitos reflete a diversidade de pontos de vista, 

interesses, experiências e valores que coexistem em uma cultura, fazendo notar uma multiplicidade 

de costumes e de sentidos instaurados e apreendidos.  

Nesse sentido, para J. Thompson (1998), os meios de comunicação, enquanto transmissores 

de informação e conteúdo simbólico, podem contribuir para modificações nas relações entre os 

indivíduos, suscitando novos modos de agir e interagir no mundo, bem como, novas naturezas de 

relações sociais e relacionamentos (consigo e com o outro). Ele argumenta, inclusive, que instigam 

relações distintas das não mediadas, desafiando limitantes geo-históricos.  

Nesse transcurso, aquilo que foge ao hegemônico cultural pode ser puxado para dentro dele, 

segundo regras específicas, enquanto outro “opositor” pode ser deixado de fora. Com isso, de certa 

forma, o que temos é uma tentativa de destituir o contra ou anti-hegemônico de seu papel de 

oposição ao lugar comum, ainda que por estratégias distintas. 

Esse processo é contínuo e segue, larga e abertamente, interesses do mercado de oferta e 

consumo de bens simbólicos midiatizados. Por essa razão, talvez seja melhor falar em culturas, no 

plural, compreendendo que são muitas, pois são muitos os modos de perceber o mundo. Aliás, 

mesmo que dialoguem, não devem ser sobrepostas nem, menos ainda, impostas.   

 

O processo cultural não deve ser considerado como simplesmente adaptativo, extensivo 

e incorporativo. (...) E poderemos ver isso melhor, juntamente com um reconhecimento 

mais geral das pressões e limites insistentes do hegemônico, se desenvolver modos de 

análise que em lugar de reduzir as obras a produtos terminados, e as atividades a posições 

fixas, sejam capazes de discernir, de boa-fé, a amplitude finita, mas significativa de 

muitas obras de arte, como formas significativas persistentes e variáveis, e portanto 

especialmente relevante. (WILLIAMS, 1979: 117) 

 

Indo um pouco além dessas avaliações (contextualizadas em uma temporalidade anterior à 

atual), podemos dizer que, em um cenário de mundos digitais e físicos interligados, essas 

“barreiras” tempo-espaciais são cada vez menos representativas e as relações humanas 

tecnologicamente mediadas, cada vez mais naturalizadas, conforme observado em pesquisas 

relacionadas à midiatização. Com isso, 
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só poderemos entender o impacto social do desenvolvimento das novas redes de 

comunicação e do fluxo de informação, se pusermos de lado a ideia intuitivamente 

plausível de que os meios de comunicação servem para transmitir informação e conteúdo 

simbólico a indivíduos cujas relações com os outros permanecem fundamentalmente 

inalteradas. Nós iremos ver, ao invés, que o uso dos meios de comunicação implica a 

criação de novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações 

sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo. 

Quando os indivíduos usam os meios de comunicação, eles entram em formas de 

interação que diferem dos tipos de interação face a face que caracterizam a maioria dos 

nossos encontros quotidianos. Eles são capazes de agir em favor de outros fisicamente 

ausentes, ou responder a outros situados em locais distantes. De um modo fundamental, 

o uso dos meios de comunicação transforma a organização espacial e temporal da vida 

social, criando novas formas de ação e interação, e novas maneiras de exercer o poder, 

que não está mais ligado ao compartilhamento local comum. (THOMPSON, 1998: 13-

14) 

 

A midiatização tem se fortalecido como conceito explicativo em pesquisas de comunicação 

e mídias mais recentes (COULDRY e HEPP, 2013: 191), levando a uma reorientação de modelos 

teóricos sobre “efeitos” midiáticos para compreensões mais abertas da influência das mídias 

incorporadas ao cotidiano. Um exemplo desse entrecruzamento é a associação feita por um usuário 

(do serviço de streaming e sua página na rede social) com um conteúdo midiático (uma série 

audiovisual) com uma espécie de narcótico, sem o qual precisaria de reabilitação, após tê-lo 

“maratonado” (consumido intensamente, em fluxo contínuo); com a comunicação de renovação 

da série, o desfecho se altera, essa pessoa pode retornar a um estado mais tranquilo e, 

simplesmente, esperar: “Eu vi tudo em um dia. Eu ia para a clínica de reabilitação, mas já que 

renovou, vou esperar.”. 

Por essa razão, pensamos a midiatização não como uma noção isolada ou finita em si, mas 

como abordagem analítica, paradigma cultural e pano de fundo das experiências, das relações de 

consumos e apropriações, e da socialidade de sujeitos interagentes em um espaço digital (uma rede 

social online) tendo por temáticas e linguagens comuns o consumo de entretenimento audiovisual 

em um ambiente de natureza similar (serviço de streaming – nativo da Internet). 

 

O contexto desta edição especial é uma crescente institucionalização da pesquisa sobre as 

“consequências” mais amplas das comunicações mediadas em nossas culturas e 

sociedades atuais. Essa institucionalização representa uma ampla e ambiciosa 

reorientação da pesquisa em mídias e comunicação, distanciando-se de modelos que 

teorizam influência como ‘efeito’ dos textos midiáticos para uma compreensão mais 
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extensa da ‘midiatização’ como forma de captar consequências mais amplas da inserção 

das mídias na vida cotidiana. (Idem: 194) (trad. nossa)13 

 

Dessa maneira, em uma tentativa de negociar as importantes contribuições e conceitos 

desenvolvidos por autores que estudam o tema a que somos mais afiliadas com as de estudiosos 

mais próximos geográfica e culturalmente do nosso país, decidimos observar a midiatização 

enquanto conceito explicativo para estudos midiáticos e comunicacionais a partir, prioritariamente, 

de duas tradições – uma europeia, fundamentada, principalmente em autores de origem britânica, 

germânica e nórdica; e outra, latino-americana, com pesquisadores, primordialmente, brasileiros, 

argentinos e mexicanos. 

 

2.2 Midiatização: olhares europeus e latino-americanos   

Conforme exprime Hjarvard (2008), uma das principais referências europeias no tema, o 

conceito de midiatização emerge da compreensão da importância das mídias na sociedade e cultura 

modernas, de forma que não devemos mais nos apoiar em modelos que percebam as mídias 

separadamente da sociedade e cultura (Idem: 106). Assim, a noção contribui para pensar as 

mudanças nas consequências gerais das mediações e nos papeis de mídias específicas nas 

transformações socioculturais, em meio a emergência de diferentes mídias (COULDRY e HEPP, 

2013: 196). 

Em um de seus mais famosos artigos acadêmicos, Hjarvard chega a fazer um breve histórico 

do conceito de midiatização (pensando, basicamente, em pesquisadores do norte global), 

considerando como suas aplicações iniciais o impacto das mídias na comunicação política (Asp, 

1986; Mazzoleni e Schulz,1999) e a lógica das mídias fundamentando conhecimentos na sociedade 

(Altheide e Snow, 1979 e 1988). Além dessas, observa o acionamento da noção para estudos de 

marketing e cultura do consumo (Jansson, 2002), da influência midiática em pesquisas 

(Väliverronen, 2001), das mídias como arena para discussões públicas e legitimação da ciência 

(Weingart, 1998) e do desenvolvimento integrado de meios e sociedade moderna (Thompson, 

1990 e 1995). 

                                                           
13 The context of this special issue is an increasing institutionalization of research on the wider ‘consequences’ of 

mediated communications on our present cultures and societies. This institutionalization represents a broad and 

ambitious re-orientation of media and communication research away from models of theorizing influence as an ‘effect’ 

of media texts to a more extensive understanding of ‘mediatization’ as a way of capturing the wider consequences of 

media’s embedding in everyday life. 
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Ele exalta, ainda, que as pesquisas de Schulz (2004) e Krotz (2007), respectivamente, 

identificando processos por que as mídias transformam comunicação e interação humanas e 

tratando-a como metaprocesso, associado à individualização e globalização, estão mais próxima 

das compreensões atuais quanto às funções das mídias na mudança social de forma ampla 

(HJARVARD, 2008: 106-110). 

A midiatização se constitui, então, como modo de repensar as inter-relações entre mudanças 

nas mídias e na comunicação, assim como na cultura e na sociedade (sempre, é claro, relacionada 

a práticas comunicativas) (HEPP et al, 2015: 318). Dessa maneira, ajuda a refletir sobre as 

especificidades dos meios (atuando em conjunto) e o envolvimento de mídias interativas nas 

transformações atuais (COULDRY e HEPP, 2013: 198).  

Há, entretanto, ao menos uma objeção ao argumento da midiatização, fundamentada em uma 

alegada superestimação do papel das mídias como agentes de mudança, sem considerar fatores 

não midiáticos e com o risco de se ter atores, lógicas e tecnologias automaticamente centrados nas 

mídias. Tal contestação se apoia, contudo, em uma confusão – a de não diferenciar as percepções 

“mídias-cêntrica” e “mídias-centrada”.  

A primeira (“mídias-cêntrica”) seria percebida como abordagem unilateral para entender a 

interação entre as mídias, a comunicação, a cultura e a sociedade. A segunda (“mídias-centrada”) 

seria a compreensão holística das forças sociais entrecruzadas, com uma perspectiva e ênfase 

específicas quanto ao papel das mídias nos processos.  

 

Uma objeção central ao argumento da midiatização é que supostamente enfatiza o papel 

das mídias como agentes de mudança. Fatores não midiáticos não são considerados 

suficientemente, criando um risco de ‘automaticamente focar em atores, lógicas e 

tecnologias midiáticas’ (Deacon e Stanyer, 2014: 1033). O ‘atual foco nas TICs e nas 

mídias é excessivamente mídias-cêntrico, com todos os problemas que isso implica’ 

escreveram Deacon e Stanyer (2014: 1034). Esse é um argumento importante e - se 

verdadeiro - claramente prejudicial para uma compreensão complexa e modulada do 

papel das mídias na mudança social e cultural. Contudo, pensamos que é um mal-

entendido. Segundo Livingstone (2010), achamos importante distinguir entre ‘mídias-

cêntrico’ e ‘mídias-centrado’. O primeiro é uma abordagem unilateral para compreender 

a interação entre mídias, comunicações, cultura e sociedade; enquanto o segundo envolve 

uma compreensão holística das várias forças sociais concomitantes em ação, quando nos 

permitimos uma perspectiva particular e a ênfase no papel das mídias nesses processos. 

(HEPP et al, 2015: 316) (trad. nossa)14 

                                                           
14 A central objection to the mediatization argument is that it allegedly overemphasizes the role of the media as agents 

of change. Non-media factors are not taken sufficiently into account, creating a risk of ‘automatically centre-staging 

media actors, logics and technologies’ (Deacon and Stanyer, 2014: 1033). The ‘current focus on ICTs and the media 

is overly media-centric with all the problems this entails’, Deacon and Stanyer (2014: 1034) write. This is an important 

argument and – if true – clearly detrimental to a complex and nuanced understanding of the role of media in social 
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Em vista disso, entendemos o conceito na busca por capturar as influências mais amplas das 

mídias no cotidiano e na organização prática (social, política, cultural, econômica), sendo os 

entrelaçamentos das mídias com as mudanças socioculturais nomeados por linguagens conceituais 

específicas. Percebemos, então, que tais ingerências são instrumentalizadas com a propagação dos 

conteúdos e das plataformas midiáticas nos contextos e práticas socioculturais. Por exemplo, as 

“leituras” aplicadas e os comportamentos empregados ao calendário semanal por parte 

“Netflixers”, como dias mais ou menos bons, de acordo com a disponibilização de episódios de 

séries audiovisuais (a qual, inclusive, rompe com o modelo televisivo tradicional): “Minhas 

segundas se tornaram muito melhor.” / “Azar da terça que foi rebaixada para pior dia da semana.” 

/ “Netflix eu acordo toda segunda às 6:00 para poder assistir antes de ir para o trabalho.” (Figura 

2). 

 

(…) um novo termo para repensar as interrelações entre mudanças nas mídias e 

comunicações, por um lado, e mudanças na cultura e na sociedade, por outro. Tal termo 

deve refletir as especificidades de diferentes mídias e o envolvimento irredutível de 

muitas mídias interativas nas transformações atuais, não apenas mídias agindo 

isoladamente. (LIVINGSTONE, 2009 apud COULDRY e HEPP, 2013: 191) (trad. 

nossa)15 

 

De tal maneira, entre as três tradições europeias – a institucionalista, a socioconstrutivista e 

a material –, a midiatização não se constitui enquanto teoria específica, mas na abordagem mais 

geral das pesquisas comunicacionais.  

A primeira tradição pensa as mídias como instituição social, grosso modo, autônoma e com 

regras distintivas; e a midiatização como a forma particular de institucionalização das mídias, uma 

precondição para influenciarem outras instituições sociais (HEPP, 2014: 48), pela adaptação dos 

campos sociais à lógica das mídias16 (COULDRY e HEPP, 2013: 195). 

                                                           
and cultural change. We do, however, think this is a clear misunderstanding. Following Livingstone (2010), we find 

it important to distinguish between being ‘media-centric’ and ‘media-centered’. Being ‘media-centric’ is a one-sided 

approach to understanding the interplay between media, communications, culture, and society, whereas being ‘media-

centered’ involves a holistic understanding of the various intersecting social forces at work at the same time as we 

allow ourselves to have a particular perspective and emphasis on the role of the media in these processes. 
15 (…) a new term to rethink the interrelations between changes in media and communications on the one hand, and 

changes in culture and society on the other. Such a term has to reflect both the specifics of different media and the 

irreducible involvement of many interacting media in today’s transformations, not just single media acting in isolation.  
16 A ideia de “lógica das mídias” seria relativa, aproximadamente, ao modus operandi institucional e tecnológico das 

mídias, que inclui as formas por que distribuem recursos e material simbólicos, operam por regras (in)formais, e 
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Por midiatização da sociedade, entendemos o processo pelo qual a sociedade, em grau 

crescente, é submetida ou se torna dependente das mídias e suas lógicas. Esse processo é 

caracterizado pela dualidade, com as mídias se tornando integradas às operações de 

outras instituições sociais, enquanto também adquiriram status de instituições sociais per 

se. Como consequência, a interação social - nas respectivas instituições, entre instituições 

e na sociedade e geral – acontece via mídias. O termo “lógica da’ mídia” se refere ao 

modus operandi institucional e tecnológico das mídias, incluindo os modos por que as 

mídias distribuem recursos materiais e simbólicos e opera com regras formais e informais. 

A lógica das mídias influencia a forma que a comunicação assume, (...) a natureza e 

função das relações sociais, assim como emissor, conteúdo e destinatários da 

comunicação. (HJARVARD, 2008: 113) (trad. nossa)17 

 

Por outro lado, a linha socioconstrutivista reflete sobre os papeis das várias mídias e delineia 

a midiatização como processo de construção comunicativa da realidade sociocultural, uma noção 

mais aberta, pois enfatiza as complexidades das mídias como instituições e tecnologias 

(COULDRY e HEPP, 2013: 195). Isso se deve ao fato de que os meios de comunicação são, 

também, aparatos técnicos – reificação (HEPP, 2014: 52) – e práticas de comunicação cotidianas, 

especialmente quando relacionadas às mídias digitais e a comunicação pessoal (Idem: 47). 

A abordagem material, por sua vez, está focada nas tecnologias e suas propriedades 

materiais. Para ela, há materialidade nas noções de espaço da midiatização e nas texturas dos meios 

através das quais se dão as práticas culturais e cotidianas. Ademais, defende que, embora essa 

materialidade não determine outros domínios, ela formata e é formatada pelos processos sociais e 

culturais (HEPP et al, 2015: 317). 

Por conseguinte, em uma perspectiva negociada entre os três olhares, que é a que buscamos 

seguir, a midiatização se configura como o conceito para a análise crítica da inter-relação entre as 

mudanças das mídias e comunicação, cultura e sociedade. Ela considera, inclusive, 

quantitativamente, o aumento tempo-espaço-social da propagação de comunicações mediadas e, 

                                                           
influenciam a natureza e função das relações sociais, bem como, as formas, conteúdos, emissores e receptores da 

comunicação. 
17 By the mediatization of society, we understand the process whereby society to an increasing degree is submitted to, 

or becomes dependent on, the media and their logic. This process is characterized by a duality in that the media have 

become integrated into the operations of other social institutions, while they also have acquired the status of social 

institutions in their own right. As a consequence, social interaction – within the respective institutions, between 

institutions, and in society at large – take place via the media. The term ‘media logic’ refers to the institutional and 

technological modus operandi of the media, including the ways in which media distribute material and symbolic 

resources and operate with the help of formal and informal rules. The logic of the media influences the form 

communication takes, (…) also influences the nature and function of social relations as well as the sender, the content 

and the receivers of the communication. 



72 
 

qualitativamente, as especificidades das mídias e de seus contextos nas transformações 

socioculturais, denominadas forças de moldagem (HEPP, 2014: 51-52).  

A midiatização é, ainda, percebida por alguns autores (Hepp, 2012; e Krotz, 2009 apud 

HEPP et al, 2015) enquanto processo de longa duração na história humana; enquanto outros 

(Hjarvard, 2008; Couldry, 2012 apud HEPP et al, 2015 e Lundby, 2013 apud HEPP et al, 2015) 

acreditam que a relevância sociocultural midiática cresce com a emergência das mídias massivas 

(COULDRY e HEPP, 2013: 196), sendo um fenômeno das últimas três ou quatro décadas, em 

“sociedades [ocidentais] saturadas de mídias” (HEPP et al, 2015: 319). 

Desse modo, acabamos por nos apegar mais às considerações de Hepp, pela percepção de 

que ele lança um olhar mais aprofundado à midiatização, pensando-a para além de somente um 

conjunto das mídias (com certas especificidades) influenciando a cultura e a sociedade. Ele a 

compreende, no entanto, como um processo de mudança baseado em configurações comunicativas 

pelas quais elaboramos mundos midiatizados (HEPP, 2014: 46).  

Esses mundos midiatizados são fragmentos dos mundos da vida ou sociais, dependentes 

constitucionalmente de uma articulação pela comunicação midiática. Ademais, são marcados por 

inventários de conhecimento intersubjetivos relacionados, práticas sociais específicas e 

adensamentos culturais. Compostos por uma rede de comunicação que ultrapassa a rede territorial, 

existem em várias escalas e são entrelaçados entre si (Idem: 53-55). 

As configurações comunicativas, por sua vez, são influenciadas pelas forças de moldagem, 

definindo-se enquanto padrões de processos entrelaçando o que existe em várias mídias em um 

“enquadramento temático” que orienta a ação comunicativa. Temos, com isso, uma rede de 

comunicação que constitui uma configuração comunicativa específica.  

Ela envolve, até mesmo, uma ação comunicativa entrelaçada e articulada na interação 

midiatizada pelo uso das mídias. De tal modo, um mundo midiatizado expressa uma configuração 

comunicativa particular, já que ela raramente se baseia em um único meio de comunicação (Idem: 

55-56). Um exemplo bem claro disso são os usos empregados por alguns consumidores, no 

ambiente digital do Facebook, para debater, interpretar e ressignificar questões vinculadas a 

narrativas disponibilizadas na plataforma da Netflix, também digital, as quais, por sua vez, são 

releituras de linguagens e modelos distributivos de uma mídia televisiva mais tradicional. 

Há, portanto, quatro instâncias de configuração comunicativa:  

a) uma constelação de atores específica como base estrutural;  
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b) um enquadramento temático como tópico de ação-guia;  

c) formas de comunicação como padrões concretos de práticas comunicativas, podendo 

incluir formas de comunicação midiática recíprocas e comunicação das mídias 

produzidas em massa ou virtualizadas (ambientes digitais);  

d) um conjunto de mídia especialmente marcado para cada configuração comunicativa, 

descrevendo a totalidade das mídias por que (ou em que) se dá uma configuração 

comunicativa. 

 

Heuristicamente, podemos argumentar que cada configuração comunicativa consiste de 

quatro instâncias: Primeiro, cada configuração comunicativa é caracterizada pela 

constelação de atores específica, que pode ser entendida como sua base estrutural. 

Segundo, cada configuração comunicativa tem um enquadramento temático que serve 

como tópico de ação-guia. Terceiro, estamos lidando com suas formas de comunicação. 

Esse conceito se refere aos padrões concretos das práticas comunicativas que 

caracterizam as configurações comunicativas e podem incluir formas de comunicação 

recíprocas (de mídia), de comunicação de mídia produzida como comunicação de massa 

ou comunicação virtualizada de mídia em ambientes computadorizados. Quarto, em 

relação a essa forma de comunicação, um conjunto de mídia especialmente marcado pode 

ser identificado para cada configuração comunicativa. Isso descreve a totalidade da mídia 

através da qual ou em qual uma configuração comunicativa existe. (Idem: 57) 

 

Assim, as pesquisas diacrônica (comparação temporal) e sincrônica (estudo de práticas 

midiáticas em um determinado momento) (HEPP et al, 2015: 320) não são estanques, mas 

complementares, dependendo dos mundos midiatizados e das configurações comunicativas a 

serem considerados (HEPP, 2014: 59-60). Além disso, em conjunto, pesquisas diacrônicas e 

sincrônicas dão pistas sobre a midiatização das práticas cotidianas na construção de comunidades 

e sobre a mutabilidade das ondas de midiatização (mudanças midiáticas intensas) em ambientes 

midiáticos digitais e tradicionais (HEPP et al, 2015: 320-321). 

No caso de nossa pesquisa, analisamos, por um período de seis meses, as trocas cotidianas 

de uma comunidade específica e, portanto, cujos comportamentos não podem ser tomados como 

exemplo do conjunto populacional brasileiro. Logo, apesar de ser uma rica ferramenta para olhar 

as relações de determinados grupos sociais com os meios de comunicação, a midiatização não 

pode ser aplicada ao entendimento do conjunto da sociedade, pois nem todos têm os acessos e 

habilidades necessários para os tipos de usos das mídias que aqui investigamos. Ela nos ajuda a 

entender e explicar comportamentos de sociedades e indivíduos na relação entre culturas e mídias, 
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mas é preciso considerar que a própria existência de um relacionamento com os meios de 

comunicação e a natureza deles varia conforme os contextos sociais, econômicos e culturais.  

Vemos, então, que o processo de midiatização não é linear. Ele passa por “influências inter-

relacionais” (Idem: 320) e momentos eruptivos. Aliás, certos desenvolvimentos dos meios de 

comunicação resultam em ambientes midiáticos diferentes, com a possibilidade de novas 

configurações comunicativas (HEPP, 2014: 59-60), como as modulações de consumo e os usos 

empregados por usuários na página da Netflix no Facebook, bem como, a utilização comunicativa 

daquele espaço pela própria empresa, ajudando a construir e consolidar um imaginário sobre a 

mesma, com a ajuda de seus consumidores. 

 

Neste contexto, levantamos a hipótese de que existe uma ação participativa dos 

usuários/assinantes da plataforma na constituição de um imaginário sobre a marca. 

Acreditamos que neste limiar existente entre a forma como a Netflix se coloca 

midiaticamente e como ela é compreendida e ressignificada em outras instâncias, 

diferentes sentidos são gerados a partir de um movimento complexo de circulação. “Na 

‘sociedade em vias de midiatização’ estamos diante de um novo cenário sócio-técnico 

discursivo que constitui as novas interações entre produção/recepção. Estas resultam 

diretamente, de novas formas de organização de circulação dos discursos” (FAUSTO 

NETO, 2010, p. 6). (BRAGHINI, 2016: 2) 

 

Em vista disso, uma assimilação mais ampla da relação das mídias com outros âmbitos da 

vida em sociedade se faz essencial para uma boa interpretação dos fenômenos sociológicos que as 

envolvem. Depreendemos, assim, que situações referentes às mídias não são obrigatória nem 

predominantemente movidas por lógicas internas, podendo advir de fatores econômicos, legais, 

tecnológicos, políticos e culturais que, por exemplo, influenciem a estrutura e agência de redes 

sociais online (HEPP et al, 2015: 317) e o acesso e habilidade para utilização das mesmas. 

Dessa forma, as mídias não são necessariamente “forças motrizes” das transformações, pois 

outros processos podem ser expressos nelas (Idem: 320). Há, ainda, dinâmicas sociais que induzem 

tanto às transformações quanto às resistências. De tal modo, as mudanças sociais não são produto 

exclusivo do caráter midiático (Idem: 317), mas têm nos ambientes de mídias espaços propícios às 

propagações de discursos e chamados à ação. 

Do outro lado do Atlântico, muito do que se pensa em Comunicação, para além de questões 

técnicas dos meios, bebe dos Estudos Culturais britânicos, construindo um espaço de discussão 

para pesquisas de recepção, de modelos de comunicação não hegemônica e de 

interdisciplinaridades com a Comunicação. Por essa razão, nos estudos de midiatização na 
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América Latina, as principais contribuições advêm de pesquisadores como Martín-Barbero, Fausto 

Neto, Braga, Gomes, Barros, Sodré e Verón.  

 

Os Estudos Culturais ingleses oferecem bases para os estudos da Comunicação para além 

dos limites da mídia e das questões tecnológicas. Isso fica evidente no exame de boa 

parcela das pesquisas de nosso campo de estudo na América Latina, que se serve daquela 

corrente teórica para pensar não só questões de recepção, como também outras dimensões 

da comunicação (comunicação comunitária, popular, urbana etc.) e suas aproximações 

com outras disciplinas (educomunicação, artecomunicação etc.). (BARROS in MATTOS 

et al, 2012: 87) 

 

Assim, conforme aponta Gomes (2016), o conceito de midiatização é, também em nosso 

continente, discutido por múltiplas vozes, as quais lhe dão significados mais ou menos específicos. 

Dessa maneira, a concepção é comumente acionada “para descrever o processo de expansão dos 

diferentes meios técnicos e considerar as inter-relações entre a mudança comunicativa dos meios 

e a mudança sociocultural.” (GOMES, 2016: 1) 

Por sua vez, Verón (2014) trabalha a midiatização quase que de forma indiscriminada em 

relação aos contextos e aos meios, caracterizando-a como “longa sequência histórica de fenômenos 

midiáticos sendo institucionalizados em sociedades humanas e suas múltiplas consequências.” 

(VERÓN, 2014: 15). Enquanto isso, Fausto Neto (2006) reflete sobre o papel das linguagens nos 

processos de midiatização, em especial, no que se refere às construções e relações com mundos 

midiatizados, pois está interessado na “instância das linguagens como formas pelas quais os 

processos de midiatização realizam, dentre tantas coisas, as operações de inteligibilidade das 

realidades, para não esquecer também a própria construção de realidades.” (FAUSTO NETO, 

2006: 10).  

Esse aspecto pode ser observado nos diálogos entre usuários (a princípio) desconhecidos, 

sobre conteúdos que tenham em comum, relativos à empresa e aos produtos midiáticos que ela 

distribui, utilizando-se de ambiências digitais. Além disso, o percebemos, também, no convite a 

novos usuários (dessa vez, pessoas que conhecem) para ingressar nas conversas ali desenvolvidas, 

através do recurso da marcação, amplamente empregado (inclusive, pela própria página, no 

diálogo com os usuários). 

Sodré (2002), por outro lado, se concentra em uma crise do modelo sociabilizante, por 

transformações na vida social, reforçadas pela penetração do bios midiático. Ele percebe as mídias 
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como ambiência, o que denomina um quarto bios, no qual a vida se coloca como espectro, 

virtualidade; sendo a esfera civilizacional espectral pois, menos substancial e mais visual.  

Tendo por base a noção de um simulacro, o autor amplia o conceito de mídias, que 

transcenderiam o aparato técnico, tendo em vista um amplo processo de mediação e controle das 

relações sociais, com novas subjetividades emergindo através das tecnologias de informação. 

Assim, através da interatividade, o espetáculo se torna parte e forma de gestão do cotidiano, com 

os indivíduos passando a pensar suas próprias trajetórias midiáticas.  

Por essa razão, ele nota a propagação de um ethos midiatizado, em que os costumes, regras 

e ordem do mundo estão enviesados e articulados pelos meios de comunicação. As mídias 

implicariam, com isso, em uma nova qualificação da vida, na qual o cotidiano e as relações sociais 

seriam perpassados pelo consumo midiático.  

Essa “lógica midiática” pode, por conseguinte, canalizar ações que, usualmente, se dariam 

em outras ambiências e, até mesmo, em um nível extremo, causar incômodo pela profundidade do 

entrelaçamento entre as tecnologias e dispositivos comunicacionais e a natureza humana cotidiana 

e relacional. Ela pode, ainda, se propagar para aspectos mais “mundanos”, pautando trocas 

comunicativas interpessoais não mediadas, bem como, as que se constituem em outras mídias. 

A midiatização se apresenta, nesse sentido, como uma tendência à virtualização das relações 

humanas e a configuração da informação enquanto espectro, representação, discurso. Portanto, 

“[q]uando Williams argumenta que a cultura é perpassada pelas práticas sociais, cabe reconhecer 

que na sociedade contemporânea essas práticas são atravessadas por interações midiatizadas, que 

integram a estrutura social.” (BARROS in MATTOS et al, 2012: 85)  

Essa perspectiva é desenvolvida por Braga (2006) e por Barros (in MATTOS et al, 2012), 

quando pensam a midiatização como um desdobramento em “sistemas de circulação diferida e 

difusa”, em que as dinâmicas das “interações sociais sobre as mídias” ampliam as produções de 

sentidos tempo-espacialmente. Desse modo, ela incita à expansão das representações midiáticas e 

das práticas de recepção, sendo essas compreendidas menos a nível individual, automatizado e 

instantâneo, e mais em um caráter de coletividade, processo e durabilidade.  

 

2.3 Produzir sentidos coletivamente em uma cultura midiática global 

As relações que estabelecemos com as diversas mídias são da ordem interacional, de modo 

que as interlocuções absorvem as lógicas midiáticas, mas em uma modulação adaptável a cenários, 
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meios e culturas. A midiatização é, então, a mediação sociocultural de referência por que se dão 

nossas práticas e produção de sentidos. 

 

A produção de sentidos se dá nas apropriações vivenciadas pelos receptores em seu lugar 

social, em interação com seus pares, marcada por experiências de interpretação, balizada 

por mediações socioculturais. (...) Ocorre que a cotidianidade contemporânea também se 

insere em uma cultura midiatizada. Temos a Comunicação como elemento estruturante 

da Cultura, que hoje passa necessariamente pela lógica da midiatização. (BARROS in 

MATTOS et al, 2012: 80; 87) 

 

Nesse sentido, a perspectiva de Martín-Barbero (2015) dos meios como mediadores (mas 

não os únicos), ressalta a polissemia da informação na produção e na recepção, percebendo uma 

relação simbiótica entre informação e produção de sentido, que, para se concretizar, demanda 

coparticipação das esferas produtoras e consumidoras. Portanto, como nossas pesquisas apontam 

para um protagonismo das conexões em rede e das redes sociais online para o diálogo entre 

usuários de serviço de streaming, nos parece significativo pensar as apropriações do cotidiano 

pelas formas de comunicação, observadas nas mediações, nos usos e nos processos interpretativos 

daquilo que circula em mídias digitais. 

 

Enquanto “midiatização” vem sendo pensada como uma nova forma de sociabilidade, 

decorrente de uma lógica midiática, “mediação” traz já de algum tempo o sentido das 

interações sociais, que nos dias de hoje se dão essencialmente – mas não exclusivamente 

– por intermédio da mídia. (BARROS in MATTOS et al, 2012: 88) 

 

Por essa razão, em nossas discussões sobre os consumos de mídias, buscamos nos referenciar 

em autores que estudam como as formas midiáticas podem assumir um papel diferenciado na vida 

cotidiana contemporânea, estabelecendo-se nas relações intra e inter humanas, mas com 

negociações no consumo: os lugares, significados, usos e apropriações das mídias para os 

consumidores. Desse modo, no cenário de uma cultura da mídia e do entretenimento, 

compreendemos que o consumo e o espetáculo (isto é, estetização e espetacularização – midiática 

– da vida cotidiana (LIPOVETSKY e SERROY, 2015)) não se dissociam.  

Assim, acreditamos que é fundamental estudar situações culturais em contextos e ambiências 

multimidiáticas integradas, em que o consumo e o cotidiano estão profundamente imbricados. 

Mesmo porque, como Kellner (2001) argumenta, o consumo e a economia do entretenimento são 

parte da experiência e da vida cotidianas, moldadas e mediadas pelo espetáculo.  
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De tal modo, em uma ambiência midiática onipresente, especialmente no que se refere ao 

consumo sociocultural comunicativo e informativo (portanto, midiatizado) e que se dá amplamente 

em uma configuração coletiva, nos parece essencial mobilizar as contribuições do sociólogo 

francês da Sociologia Compreensiva, Michel Maffesoli (2010, 2012, 2014), para quem o 

desenvolvimento das NTICs ajuda a promover as configurações de neotribos urbanas entre 

sujeitos de filiações similares.  

Nessa perspectiva, observamos, nas sociedades ocidentalizadas atuais, um sujeito 

pluralizado, que valoriza a coletividade e as comunidades afetivas, as quais produzem e circulam 

sentidos, muitas vezes externos aos planejados na produção. Logo, as produções de sentido dos 

sujeitos formam a base da vida social e a vida cotidiana reflete a pluralidade de valores, pois os 

sujeitos não são individualizados, mas pluralizados.  

 

Podemos observar, com efeito, que, com o auxílio da microinformática, essas formas de 

associações em vias de extensão que são as redes (o neotribalismo contemporâneo) se 

apoiam na integração e na recusa afetiva. Esse paradoxo, signo patente de vitalidade, é, 

em todo caso, uma chave das mais úteis para qualquer procedimento compreensivo. 

(MAFFESOLI, 2014: 190) 

 

No entanto, tais aglomerados de indivíduos com interesses e valores comuns não configuram 

uma “camisa de força” enquanto arranjos sociais, mas são uma forma de identificação, de 

aproximação com pessoas de interesses semelhantes. São, por conseguinte, uma organização do 

grupo social intensa (mas não extensa) – eterna enquanto dura.  

Dessa forma, o que poderia parecer paradoxal (sua temporalidade variante em relação a seu 

elo pulsante) é, na verdade, a raiz de sua força, origem de sua oxigenação, sua própria razão e 

natureza. A fluidez dessas formações é, assim, o que permite seus rearranjos constantes, sem 

esvaziá-las de sentido, pois lhes instiga saúde e consistência ao agrupar pessoas com históricos e 

afetos em comum. Afinal, para Maffesoli (2014: 51), tribalismo é “o envolvimento orgânico de 

uns com os outros.”  

Uma exemplificação está nas distintas reações de consumidores a comunicações envolvendo 

conteúdos específicos na página – diferentemente do comportamento esperado a princípio, eles 

não se manifestam apenas para falar daquilo por que se interessam, mas também para tecer 

comentários negativos sobre os produtos midiáticos de que não gostam. E isso nem é a parte mais 

interessante! Mas, as falas de diferentes usuários, com opiniões, muitas vezes, contraditórias em 
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relação às produções audiovisuais – enquanto uns amam, outros são indiferentes e terceiros, ainda, 

odeiam.  

Isso denota, a nosso ver, uma multiplicidade de posicionamentos e, diríamos mesmo, 

interesses dentro daquele grupo; ou seja, possui um ponto de convergência, em temáticas amplas, 

relativas a empresa e aos produtos que distribui, assim como, de divergência, em referência a 

conteúdos específicos. As reações distintas de usuários a uma colocação da Netflix sobre uma de 

suas séries é apenas um entre muitos exemplos desse fenômeno: (página) “TÔ FALANDO que 

tem gente que ama Friends from College.” / (respostas) “Um em um milhão.” / “Não é que eu ame 

exatamente, mas acho bacana ter sido renovada.” / “Acabei assistindo tudo no mesmo dia.” (Figura 

7). 

Portanto, para Maffesoli (2014: 10), essas comunidades são, igualmente, uma chave para 

pensar o processo de desindividualização e valorização de papeis, pois a ideia da tribo resgata a 

valorização dos papeis de cada um, tendo em conta que “antes de ser político, econômico ou social, 

o tribalismo é um fenômeno cultural.” (Idem: XXIII) 

 

A metáfora da tribo, por sua vez, permite dar conta do processo de desindividualização, 

da saturação da função que lhe é inerente, e da valorização do papel que cada pessoa 

(persona) é chamada a representar dentro dela. Está claro que, como as massas em 

permanente agitação, as tribos que nelas se cristalizam tampouco são estáveis. As pessoas 

que compõem essas tribos podem evoluir de uma para a outra. (Idem: 10) 

 

Logo, o pertencimento a uma tribo não significa a anulação da importância do sujeito no 

processo social. Pelo contrário, denota seu fortalecimento, dada a filiação a um agrupamento mais 

ou menos coeso em relação a determinados aspectos, que podem variar, de acordo com os objetivos 

comuns de seus integrantes.  

Assim, a noção de tribalismo se torna pertinente por rememorar a essencialidade do 

sentimento de pertencimento (geográfico ou social) para a vida, “lembra[ndo], empiricamente, a 

importância do sentimento de pertencimento, a um lugar, a um grupo, como fundamento essencial 

de toda vida social.” (Idem: XXVII) 

 

Agora, cada vez mais, nos damos conta de que mais vale considerar a sincronia ou a 

sinergia das forças que agem na vida social. Isso posto, redescobrimos que o indivíduo 

não pode existir isolado, mas que ele está ligado, pela cultura, pela comunicação, pelo 

lazer, e pela moda, a uma comunidade. (...) “laço de reciprocidade” que se tece entre os 

indivíduos (...) em que o entrecruzamento das ações, das situações e dos afetos formam 

um todo. (Idem: 147)  
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Esse “atributo” ganha destaque, especialmente, se levarmos em consideração que, para 

Maffesoli, a configuração em neotribos é precedida pela noção de comunidade emocional e 

seguida pela de policulturalismo e proxemia (ou seja, a relação com o espaço nas interações 

sociais). 

 

O essencial é fazer sobressair algumas formas, talvez “irreais”, mas que possam permitir 

a compreensão, no sentido forte do termo, dessa multiplicidade de situações, de 

experiências, de ações lógicas e não lógicas que constituem a socialidade. Entre as formas 

analisadas, está, evidentemente, a do tribalismo, que se encontra no centro do trabalho. 

Ela é precedida pelas noções da comunidade emocional, da potência e da socialidade que 

a fundamentam. E é seguida pelas do policulturalismo e da proxemia que são suas 

consequências. (Idem: 11-12) 

 

Em vista disso, o sujeito pluralizado, bem como a valorização da coletividade e das 

comunidades afetivas ajudam a constituir a socialidade, tendendo-se à “substituição de um social 

racionalizado por uma socialidade com dominante empática” (Idem: 20). O caráter coesivo desse 

compartilhamento de valores e pensamentos é, então, essencial, especialmente ao se considerar 

que essas formações se fazem presentes em diversas experiências sociais e sob múltiplas inflexões 

(Idem: 34-15). Assim, a potência societal, a que Maffesoli denomina socialidade, emerge como 

uma força interna de conexão, um motor do neotribalismo contemporâneo (Idem: XXIII).  

O autor distingue, por isso, as concepções de sociabilidade e socialidade. De tal modo, 

entende a primeira (sociabilidade) como associação racional de indivíduos com identidade precisa 

e existência autônoma, ou seja, com relações mais institucionalizadas; e a segunda (socialidade), 

como ambiguidade-base da estruturação simbólica, isto é, o uso afetivo e criativo dessas trocas 

culturais.  

 

Sociabilidade” e “socialidade” são dois termos que tratam do tema da vida em sociedade 

de formas distintas. Maffesoli (1999) entende a “sociabilidade” como as relações 

institucionalizadas e formais de uma sociedade (os hábitos, os costumes, as regras, a 

polidez). Por exemplo, ao entrar num cinema ou teatro, é normal que se faça silêncio ao 

dar início ao espetáculo. Nesse sentido, entendemos que, ao padronizar e simplificar os 

modos de interação e submeter as pessoas ao consumo seletivo de informações, algumas 

mídias sociais digitais (principalmente os websites de relacionamento) têm capturado 

seus “usuários” a modos de atuação restrita ao campo da sociabilidade. Por outro lado, 

Maffesoli traz a ideia de “socialidade” como oposta à sociabilidade, no momento que não 

se refere aos padrões institucionalizados e nem se submete ao controle social rígido. Para 

ele, a socialidade surge no contexto dos movimentos tribais, gregários, na essência do 

“estar-junto”, no imaginário que não se submete a uma lógica racional, mas emotiva e 

afetiva. (SCHLEMMER e LOPES, 2012: 5-6) 
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A socialidade seria constituída, inclusive, por uma multiplicidade de situações, experiências 

e ações, e movida por uma potência societal, que instiga e move tais congregações em torno de 

valores comuns. Por conseguinte, a “dimensão comunitária da socialidade” (MAFFESOLI, 2014: 

XXVII) é intrínseca ao neotribalismo e age como sua força motriz (Idem: XXIII). 

Portanto, o pertencimento a uma tribo significa o fortalecimento do sujeito social. Isso se dá 

pela filiação a um conjunto, unido por aspectos, que podem variar, de acordo com os objetivos 

comuns de seus integrantes. Um exemplo dessa questão são as mais de quatro mil e quinhentas 

reações positivas ao post da página que critica quem dá spoiler (contar previamente o que vai 

acontecer em uma narrativa a alguém que não a tenha assistido, estragando, assim, a surpresa).  

O apoio demonstrado pelos usuários do serviço e/ ou seguidores da página exprime a 

concordância com uma cultura anti-spoiler a qual (assim como seu oposto, a cultura de spoiler) se 

desenvolveu de maneira mais intensa com a propagação de serviços de streaming de vídeos, que 

barateiam e simplificam os modos de acesso a conteúdo sob demanda. Eles possibilitam, então, 

com mais facilidade, o rompimento do fluxo na experiência de espectatorialidade, através do qual 

se descobre clímax, anticlímax e desfechos mais rapidamente (quando comparado ao modelo 

tradicional, em que se deve esperar pela liberação da programação, segundo a grade), podendo-se, 

assim, publicizá-los a outros consumidores daquele produto audiovisual. Ressaltamos, ainda, que 

tal prática pode encontrar um facilitador nas mídias sociais online, pelo potencial de conectar 

sujeitos – desconhecidos, geograficamente distantes e em temporalidades síncronas ou 

assíncronas. 

Nesse sentido, espaços tais quais os ambientes digitais podem apresentar uma potencialidade 

para maior expressão e diálogo de consumidores-usuários (seguindo a lógica certeauniana de artes 

de fazer, com o emprego de estratégias e táticas). Essa configuração é possível, especialmente, 

porque esses sujeitos coletivos e plurais podem produzir e circular sentidos, muitas vezes, externos 

aos planejados na produção.  

Por essa razão, Douglas e Isherwood (2002), com a junção de um olhar antropológico e um 

econômico, no fim da década de 70, propõem a compreensão de bens de consumo como forma de 

comunicação, se concentrando em suas dimensões social, distintiva, criativa, antropológica e 

significativa, mais do que em seus usos práticos. Para eles, apenas em situações muito específicas 
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e raras, o consumo tem como ponto focal uma fruição individual, dissociada de características 

social e culturalmente localizadas.  

Logo, podemos pensar o consumo audiovisual perpassando as redes sociais digitais como a 

aplicação desse caráter social, coletivo, a que é adicionada à fruição. Temos, com isso, práticas 

culturais de consumo mais desindividualizadas e, portanto, coletivas, como defende o sociólogo 

Maffesoli, cujo trabalho se debruça sobre a questão dos laços comunitários no cotidiano de 

sociedades contemporâneas. 

Essa configuração de socialidade se intensifica em um cenário midiatizado e com o potencial 

de propagação espacial e temporal das NTICs, em especial, das redes sociais online (ressaltando-

se, sempre, que há limites àqueles que podem, de fato, empregar tal potencial). 

 

Agora, estamos tentando o mesmo exercício com os bens de consumo, deixando de lado, 

por enquanto, seus usos práticos. Se diz-se que a função essencial da linguagem é sua 

capacidade para poesia, nós vamos assumir que a função essencial do consumo é sua 

capacidade de fazer sentido. Esqueça a ideia de irracionalidade do consumidor. Esqueça 

que mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; esqueça suas utilidades e tente, ao 

invés disso, a ideia de que as mercadorias são boas para pensar; tente tratá-las como meio 

não verbal para a capacidade criativa humana. (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2002: 40-

41) (trad. nossa)18 

 

Afinal, conforme ressalta Martín-Barbero (2015), estudioso da Comunicação, cuja teoria e 

objetos são pensados no e para o contexto latino-americano e, ainda, partindo mais dos sujeitos e 

práticas mais do que de meios comunicacionais e empresas midiáticas, vista a partir da 

institucionalidade, a comunicação se converte em questão de meios, isto é, de produção de 

discursos públicos cuja hegemonia se encontra, hoje, paradoxalmente do lado dos interesses 

privados, mas, vista a partir da socialidade, a comunicação se revela uma questão de fins, ou seja, 

da constituição do sentido e da construção e desconstrução da sociedade (Idem: 18). 

Nessa perspectiva, trabalhando a relação de alteridade, em que se entende o mundo a partir 

do vivido com o outro (MAFFESOLI, 2014: XXXIV-XXXV), Maffesoli constata que há uma 

busca pela tribo afetiva, que é transcendente (ao aspecto racional) e motivada pelo caráter coletivo 

nas práticas de experimentação da temporalidade e produção de sentidos. 

                                                           
18 Now we are trying the same exercise with consumption goods, bracketing away for the moment their practical uses. 

If it is said that the essential function of language is its capacity for poetry, we shall assume that the essential function 

of consumption is its capacity to make sense. Forget the idea of consumer irrationality. Forget that commodities are 

good for eating, clothing, and shelter; forget their usefulness and try instead the idea that commodities are good for 

thinking; treat them as a nonverbal medium for the human creative faculty. 
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[Ao] apreender o sentimento e a experiência partilhados que encontramos em numerosas 

situações e atitudes sociais (...) [n]ão podemos deixar de assinalar a eflorescência e a 

efervescência do neotribalismo que, sob as mais diversas formas, recusa reconhecer-se 

em qualquer projeto político, não se inscreve em nenhuma finalidade e tem como única 

razão ser a preocupação com um presente vivido coletivamente. (Idem: 134-135)  

 

Assim, os traços mais pulsantes nessas comunidades emocionais (não institucionalizadas, 

mas voluntárias) são a efemeridade, a mutabilidade, a localidade, a não rigidez hierárquica e a 

cotidianidade de suas estruturas (Idem: 20). Desse modo, “(...) o neotribalismo é caracterizado pela 

fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela dispersão. (...) “condensações instantâneas” 

(Hocquenghem-Scherer), tão frágeis, mas que, no seu momento, são objeto de forte envolvimento 

emocional.” (Idem: 137-138) 

Para o autor francês, essas coletividades afetivas são, ainda, uma constante histórica, cujo 

grau de valorização varia segundo o momento histórico. No contexto contemporâneo apresentam-

se, então, de forma pungente e potente, com as redes neotribais sendo tão fluidas e tão fragilizadas, 

quanto imbuídas de denso laço emocional (Idem: 138).  

Com isso, notamos a propagação da lógica de redes, com a vida social sendo determinada 

em relação direta ou inversa a um grupo; nas palavras de Maffesoli: “diretamente ou a contrario, 

é sempre em relação ao grupo que se vai determinar a vida social.” (Idem: 143). Isso se deve ao 

fato de que, no paradigma atual, há um aprofundamento das relações com o grupo e no grupo, 

enquanto mecanismos protetores ao exterior social. E isso tem o efeito de revigorar e reforçar o 

grupo em si.  

 

Em particular, insistindo, por um lado, no mecanismo de proteção em face do exterior, 

isto é, em face das formas superimpostas de poder, e ressaltando, por outro, como o 

segredo, induzido dessa maneira, era um modo de fortalecer o grupo. (Idem: 166) 

 

Por essa razão, em uma organização social em rede, podemos observar a constituição de 

neotribos urbanas, que se agrupam por e servem a interesses compartilhados entre aqueles que as 

compõem, ainda que a temporalidade dessas conexões interpessoais não esteja pré-fixada e suas 

ligações sejam transitivas. 

 

A realidade do tribalismo aí está, ofuscante, para o melhor e o pior. Realidade a que não 

é possível escapar, e que não é limitada a uma área geográfica particular. Mas ainda é 

preciso pensá-la. (...) em congruência com os valores emergentes na vida social, e 
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indicando uma tendência que está começando. Sim, o tribalismo em todos os domínios 

será o valor dominante para os decênios do futuro. Daí a necessidade, para retomar uma 

expressão de Durkheim, de mostrar seus “caracteres essenciais”. (Idem: XXI)  

 

Pensamos, portanto, a midiatização aplicada às sociedades ocidentalizadas contemporâneas 

como abordagem para os estudos comunicacionais, que pondera suas relações com as culturas, 

incorporando, assim, as mídias ao cotidiano. Dessa maneira, observamos os Netflixers como grupo 

de pertencimento entre pessoas com interesses em comum, como nova forma de socialidade em 

um mundo midiatizado, especialmente intensas (mas não menos conflituosas) em ambientes 

online. 

Por essa razão, selecionamos o post reproduzido na figura 4, pelas interações subsequentes, 

que demarcam a configuração neotribal de consumidores/ usuários da página/ plataforma, 

especialmente, a partir da característica linguística, (sendo assim, comunicacional). Isso se 

relaciona, ainda às escolhas metodológicas para o estudo, que se pretende etnográfico, pois, “(...) 

para o etnógrafo, o significado reside não no texto propriamente dito, mas em uma gama de 

relações sociais que antecedem e, ao mesmo tempo, resultam daqueles momentos de engajamento 

com o texto.” (HINE, 2016: 12-13) 

A eleição dessa postagem como parte do corpus reside, então, em sua natureza, isto é, em 

essência, ela se pretende como divulgação de um produto da plataforma (que pode se dar entre 

séries e filmes de produção original e/ou distribuição exclusiva; novas temporadas; renovações; 

estreias; e promoção de seus produtos audiovisuais e de personagens desses). Ela se destina, dessa 

forma, prioritariamente, ao estímulo do consumo desse produto, com informações sobre ele.  

Além disso, em um segundo momento, visa à manutenção do relacionamento dos usuários e 

simpatizantes do serviço de streaming com a Netflix, reforçando os vínculos afetivos com ela e 

encorajando a recorrência da “presença” (digital) nos ambientes de diálogo com a marca (suas 

páginas e perfis em redes sociais online). Logo, o incentivo ao consumo de seus produtos se foca 

não apenas no usufruto (entretenimento), mas também na compreensão da gramática própria de 

seu grupo de consumidores e, assim, na associação àquela tribo ou comunidade afetiva 

(participação). 

Por essa razão e com os limitantes espaciais do estudo, recortamos, dentro desse post, os 

primeiros comentários abertos (com o filtro de relevância “top comments”). Vale frisar que o 



85 
 

primeiro comentário não foi destrinchado na análise, pois se tratava da marcação de terceiros, sem 

gerar respostas; logo, não traria a riqueza de trocas que buscávamos. 

Desse modo, concentramos nossas observações no segundo comentário ao post original e, 

principalmente, na sua relação com os “re-comentários” por ele gerados, seja respostas de outros 

usuários, seja da página. Reiteramos, aliás, que essa opção de recorte se justifica pelo objetivo do 

estudo ser a observação do desenrolar de uma conversa (mesmo que cada sujeito dê apenas uma 

contribuição, sem tréplica) entre usuários, nas interações que se desenvolvem no ambiente da 

página.  

Como essas especificações do recorte são fundamentais para demarcar as limitações da 

análise, cabe assinalar, ainda, que abrimos apenas as vinte e cinco primeiras respostas a esse 

comentário ao post, limitando o espaço ocupado pelos prints.  

 

A partir do reconhecimento da complexidade das conexões on-line/ off-line e da natureza 

imprevisível das conexões em que um etnógrafo em particular pode escolher seguir, é 

importante ser reflexivo em tal território. Onde o campo é construído a partir de escolhas 

feitas pelo etnógrafo mais do que concebido como um domínio preestabelecido e 

delimitado, o pesquisador precisa refletir sobre os impactos de suas escolhas nos 

resultados de seu estudo. Quando escolhemos nos mover em uma direção e não em outra, 

nos aprofundando em um foco de interesse para descobrir mais sobre as práticas de 

construção de significado que o rodeiam, julgamos prioridades que precisam estar claras. 

(HINE, 2016: 21-22) 

 

Ademais, devido à dinâmica online da rede analisada, consideramos pertinente demarcar que 

essa coleta, de uma postagem do dia 05 de janeiro de 2018, foi realizada em 03 de fevereiro do 

mesmo ano, por volta de 10h00.  
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Figura 419 

 

O post a figura 4 tem formato de imagem (com texto escrito nela inserido), acrescido de um 

pequeno texto. Com conteúdo de cunho humorístico e metalinguístico (uma personagem do 

seriado ficcional falando sobre ele), fala sobre o retorno do upload semanal de novos episódios de 

uma das séries audiovisuais exibidas pela empresa. Quanto aos comentários, o primeiro traz a 

marcação (de pessoa não envolvida naquela cena discursiva) de duas pessoas, destinando-se a 

convidar esses novos usuários para a conversa, ou, simplesmente, alertá-los sobre a informação 

disponibilizada pela página; sem contudo, receber respostas deles ou de outras pessoas.  

Já o segundo (centro da análise) é muito mais rico em termos de conteúdo e de geração de 

“re-comentários”. Ele revela um vínculo entre o usuário alfa (responsável pelo comentário 

original) e a série em questão, tendo em vista que a forma estilística que usa para se expressar é 

retirada diretamente da narrativa.  

Essa questão nos parece interessante, ao exprimir os laços desenvolvidos no consumo 

audiovisual e como transbordam dos momentos de consumo para a vida desses consumidores. Isso 

é especialmente denotado no comentário de outro usuário, admitindo que “só xinga assim agora” 

e apoiado (em forma de “like”) por duas pessoas. Ademais, transparece o contínuo entre os 

ambientes digitais e físicos, ao se levar o texto midiático a que se tem acesso via internet para 

conversas na internet e fora dela. 

Assim, quanto aos desdobramentos desse comentário, a totalidade tem um fluxo direcionado 

à usuários (o alfa, os que já estavam presentes na conversa ou outros, convidados para ela); uma 

das interações advindo da página (página-usuário) e as demais, de usuários (usuário-usuário). No 

que se refere às marcações, deixamos o primeiro nome mostra, para denotar que se tratava de uma 

marcação. Contudo, não é possível identificar os retornos (que ocorrem!), já que optamos por não 

os deixar aparentes no print para respeitar a privacidade e proteger a identidade dos sujeitos ali 

envolvidos. 

Com relação às interações desencadeadas pelo comentário alfa, dentre as primeiras vinte e 

cinco, com sobreposições, há: onze usuários, além da página, usando a mesma linguagem; sete 

marcações de terceiros realizadas por usuários; dois usuários remetendo tal vocabulário à 

                                                           
19 Na comédia fantasiosa The Good Place, as personagens acreditam que estão em um lugar que faria referência a 

ideia de “paraíso”, onde não é possível dizer palavras de baixo calão, que são “magicamente” convertidas a palavras 

foneticamente similares, mas de significados distantes, o que dá um tom de comicidade a diálogos e monólogos. 



90 
 

personagem da série que o inaugurou; uma menção de outra fala da personagem, acionada por um 

usuário; um frame (cena) da série, postado por um usuário; um usuário expressando ansiedade com 

o ritmo de uploads que não possibilita binge-watching dos novos espisódios imediatamente; um 

usuário sinalizando gostar da série; um usuário que admite “só xingar assim agora”; um usuário 

confuso quanto à linguagem compartilhada pelos demais e um usuário revelando ter demorado 

para compreendê-la. 

Esses números revelam, em sua maioria, familiaridade e estima com relação ao produto 

audiovisual. Em vinte e cinco reações ao comentário original, todas foram positivas no que 

concerne à série (ainda que, mesmo com o uso do humor, muitas tenham sido negativas quanto à 

Netflix, reclamando da frequência de uploads, mais um indíce da percepção por parte dos usuários 

do serviço de que o mito da ubiquidade é, de fato, apenas um mito). Ademais, apenas duas 

trouxeram qualquer desvio do signo linguístico comum entre os usuários que questionasse a 

participação na “tribo”; sendo que uma delas simplesmente externou a demora em compreender, 

e não a incompreensão total. 

Dessa maneira, em tal situação comunicativa averiguamos um aspecto comunitário, pois é 

mandatória uma inscrição ao grupo para poder se comunicar com ele com êxito. Logo, o cunho 

“fechado” da mensagem exige conhecimento daquela série para traduzir o intertexto ali acionado. 

Aliás, essas conclusões apenas foram possíveis porque conhecemos o produto incorporado ao 

debate, de modo que compreendemos a conversa entre aqueles sujeitos, incluindo a razão de suas 

escolhas em termos de linguagem e o que significam.  

 

2.4 Apropriação criativa e comunidade afetiva como subversões cotidianas 

Para lidar com a riqueza do objeto e com as interações nele desenvolvidas, optamos pela 

inserção de outros “momentos” desses diálogos no corpus, lançando um olhar sobre tais materiais 

de pesquisa a partir de diferentes (e complementares) contribuições teóricas. Por isso, mais adiante, 

damos continuidade a análises de conversas retiradas da página, discutindo as relações entre as 

artes de fazer do cotidiano na sociedade em rede, considerando a continuidade entre as ambiências 

digitais e físicas.  

Vemos o cotidiano como lugar usos novos e criativos, que metaforizam a ordem dominante 

por dentro, ou seja, sem abandoná-la. A configuração social em rede, que bebe das lógicas 

computacionais, é expressa nas teias e relacionamentos formados online, que podem dar 
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continuidade aos já existentes offline. Nesse sentido, acreditamos que é possível ver indícios de 

inteligência coletiva como potência, na construção conjunta de conhecimento, em que ninguém 

detém o todo, mas todos os que participam de sua confecção podem ter acesso a ele. 

Diante disso, fundamentamos nossas considerações sobre o cotidiano em Certeau (2017), 

com suas inversões discretas e subversões internas nos procedimentos de consumo. A 

exemplificação-base dessas dinâmicas são os usos por outros meios e para outros fins que não os 

dos produtores, desencadeando-se em transformações e metaforização da ordem dominante.  

As seguintes falas, de dois usuários da página, são bastante representativas dessa questão, 

pois, utilizam o espaço que, teoricamente seria para exaltar ou, ao menos, falar da marca, de modo 

a driblar, em conjunto, a rigidez da estrutura temporal. Ela costuma ser definida para outro 

mercado, o norte-americano, ao qual estamos (enquanto mercado brasileiro) subordinados.  

Dessa maneira, em resposta ao questionamento feito a Netflix por um usuário sobre a 

disponibilização de episódios, um segundo usuário responde com a sugestão de busca pelos mais 

recentes “capítulos” desse produto audiovisual (série) em outra plataforma: “Quando vai chegar a 

segunda temporada de Jane a virgem??? E de Lucifer???” / “No Popcorn já tem a segunda 

temporada de Lucifer.” (Figura 5). 

Assim, refutamos a perspectiva de passividade do consumidor, o que pode ser denotado no 

caso estudado, nos usos da página para discutir, concordar, criticar e ironizar produtos midiáticos 

distribuídos pela Netflix. Tal utilização inclui (talvez, principalmente) aqueles produzidos pela 

empresa, que tem duplo papel de produtora e articuladora de distribuição. 

Logo, quebra-se o “enigma do consumidor-enfinge”, segundo o qual o espectador estaria 

afastado do produto, excluído da manifestação e sem direitos de autor, pois, nas relações traçadas 

e desenvolvidas no cotidiano, há formas de resistência - artes do fazer, apropriação criativa dos 

conteúdos - que não se fazem notar tanto por produtos próprios, mas pela operacionalização 

daqueles “impostos”, segundo objetivos e interesses próprios ao consumidor ou conjunto de 

consumidores. 

Ao seguir essa linha de pensamento, Certeau demonstra interesse nas táticas e estratégias. 

As primeiras, determinadas pela ausência de poder; as segundas, organizadas pelo postulado de 

um poder.  

 

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de força que se torna possível a partir do 

momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula 
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um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de base a 

uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. (...) Denomino, ao contrário, 

“tática” um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto com uma fronteira 

que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí 

se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. 

Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e 

assegurar uma independência em face das circunstâncias. (...) Muitas práticas cotidianas 

(...) são do tipo tática. E, também, de modo mais geral, uma grande parte das “maneiras 

de fazer”. (CERTEAU, 2017: 45-46) 

 

Ele se aprofunda, então, no espaço em que elas ocorrem, como, por exemplo, os ambientes 

digitais, os quais apresentam potencialidade de maior expressão e, também, de diálogo de 

consumidores. Assim, muitas vezes, alcançam o status de “prosumidores”, ao fazer parte do 

processo criativo de um produto que será consumido por eles e por outros, como é o caso dos 

produtos da cultura de fãs (fandom, fan fictions). 

Maffesoli (2010) complementa esse olhar dos modos de fazer, com a contribuição em relação 

ao sujeito pluralizado, valorizando a coletividade, as comunidades afetivas. Elas se aproximam 

dos postulados de Certeau, pois produzem e circulam sentidos, muitas vezes externos aos 

planejados na produção.  

Dessa forma, o estudioso da sociologia compreensiva, Maffesoli, defende que a busca pela 

tribo (afetiva) transcende o racional, pois tais vivências não se encaixam em estruturas, mas estão 

diluídas no cotidiano e se dão principalmente nas experiências e problematizações, que produzem 

conhecimento sobre esses mesmos sujeitos. Desse modo, o cotidiano não é rotina, nem linear e, 

assim, o presente é não linear, com um cotidiano fragmentado e fundado na verossimilhança.  

Ademais, o autor traz a noção da vida cotidiana permitindo uma pluralidade de valores e 

diálogos, com implicações relacionais dos sujeitos sociais. Entretanto, não nos grandes projetos 

(estruturais e estruturantes), mas nas vivências cotidianas e atuações humanas. Ele trabalha, então, 

a relação de alteridade, em que se entende o mundo a partir do vivido com o outro. 

Nesse sentido, a partir da avaliação das três postagens abaixo acreditamos ser possível 

compreender o diálogo entre os consumidores do serviço/ usuários da página pela chave de uma 

linguagem comum. Por um lado, ela é dada no cruzamento com o produto midiático em si (figura 

4), referente a um conteúdo do universo da produção em questão. Por outro, na figura 5, há 

discussão aberta (pública e de compreensão facilmente alcançável, não sendo necessário o 

conhecimento prévio da temática, para saber do que se trata a comunicação) sobre modos de 

consumo desses produtos que dependem das novas mídias, ao mesmo tempo em que as alimentam. 
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Lembramos, então, de Baudrillard (1975), sociólogo francês da escola pós-estruturalista, 

cujos interesses em Semiótica e nas correlações entre as noções de signo e significado, o levavam 

à compreensão de uma autoreferencialidade, sob a qual se baseariam as sociedades humanas. Para 

ele, o consumo pode, portanto, ser verificado como comunicação ou diferenciação social, 

assumindo, respectivamente, valores de código de sentidos e ordenamento hierárquico. Assim, 

pela análise, parece-nos que o primeiro valor do consumo, o valor-linguagem é o mais adequado 

para se falar da dinâmica de interações na página da rede social, segu(i)ndo o consumo de produtos 

midiáticos da Netflix. 

 

Como processo de significação e de comunicação, baseado num código em que as 

práticas de consumo vêm inserir-se e assumir o respectivo sentido [;] sistema de permuta 

e equivalente de uma linguagem, sendo abordado nesse nível pela análise estrutural. [ou] 

Como processo de classificação e de diferenciação social, em que os objetos/ sinais se 

ordenam, não só como diferenças significativas no interior de um código mas como 

valores estatutários no seio de uma hierarquia [;] o consumo pode ser objeto de análise 

estratégica que determina o seu peso específico na distribuição dos valores estatutários 

(com a implicação de outros significantes sociais: saber, poder, cultura, etc.) 

(BAUDRILLARD, 1975: 83) 

 

Nessa dinâmica, Jenkins (2009: 29-30), acadêmico norte-americano de estudos de mídias, 

com pesquisas mundialmente conhecidas sobre convergência cultural e midiática, propagabilidade 

em novas mídias e relações de fãs entre si e com seus objetos de interesse, relata que o que está 

em jogo é uma transformação cultural, estimulando-se a busca por informações e o 

estabelecimento de conexões entre elementos midiáticos fragmentados, por parte consumidores, 

com a adoção de novos modelos narrativos, para entreter audiências cada vez mais fluidas (Idem: 

10-11). Ele fala, então, de uma cultura da convergência, o espaço em que estão imbricadas mídias 

mais inovadoras e outras mais tradicionais, umas de massa e algumas de pequeno porte e na qual 

se observa a interação entre os poderes do produtor e do consumidor, sob a égide da 

imprevisibilidade (Idem: 29). 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de 

mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório 

dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue 

definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 

quem está falando e do que imaginam estar falando. (Idem: 29) 

 

Assim, ainda que as mudanças sejam progressivas e, muitas vezes, social e geograficamente 
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limitadas, esse novo modus operandi dos produtores de conteúdo e o novo modus vivendi de seus 

consumidores faz sentido quando examinamos as relações de consumidores com a página da 

Netflix Brasil na rede social Facebook. Ali, notamos interações, em geral, afetivas, tanto com a 

marca-mãe, quanto com seus produtos próprios e ou apenas exibidos, que demarcam a dinâmica e 

a vivacidade da cultura participativa.  

Essas questões são exemplificadas pelo post abaixo (figura 5), o mais recente na página no 

momento da coleta (22 de agosto de 2017, por volta de 20h30). Trata-se de uma postagem de 

cunho humorístico, esteticamente semelhante a um meme, falando sobre a negatividade de spoilers 

(adiantamento, revelação de acontecimentos em uma narrativa ficcional, previamente ao consumo 

da parte específica do produto midiático em que se insere – capítulo de um livro, episódio de uma 

série televisiva, etc.). Além da imagem e do texto nela inserido, o post conta com um pequeno 

texto, preconizando a perda de popularidade em ambientes digitais daqueles que são adeptos da 

prática de spoilers.  

Na análise, restringimos o corpus ao primeiro comentário e seus desdobramentos, com a 

aplicação do filtro de “top comments” para os três posts mais recentes. Por um lado, observamos 

resultados surpreendentes quanto à expectativa: previamente, acreditávamos haver mais interações 

entre usuários do que entre esses e a página; contudo, os dados desse pequeno recorte do objeto 

denotaram o oposto. No entanto, no que diz respeito à temática, a breve análise trouxe insights 

bem aproximados do esperado – com a página figurando como canal de discussão dos produtos 

(originais ou não) distribuídos pela Netflix. 

Essa postagem, como as demais, abaixo apresentadas, foi seguida por um comentário e, logo, 

por “re-comentários” que a desdobravam. Nesse sentido, contabilizamos quatorze interações 

usuário-página (sendo duas delas, no fluxo inverso: página-usuário, ou seja, uma resposta da 

página a alguma manifestação de usuário) e cinco interações especificamente entre usuários, das 

quais, duas se constituíam na marcação de uma terceira pessoa, não envolvida na discussão, mas 

convidada a ela (ambas sem retorno).20 

Quanto à temática, é interessante reiterar que quatorze tratavam de programação ou conteúdo 

de produtos audiovisuais a que o público do serviço de streaming e usuário da rede social ativo na 

                                                           
20 É importante ressaltar que consideramos, interação “usuário-usuário” a que responde a algo colocado por um 

usuário, ainda que muitos comentários acima, na postagem analisada. Da mesma forma, uma interação “usuário-

página” é compreendida como resposta a uma “fala” da página, ainda que tenha sido expressa muitos comentários 

acima daquele que a retoma. 
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página do Facebook têm acesso via Netflix. Entretanto, três comentários eram de natureza 

metalinguística e se referiam ao papel da página na rede social; mais especificamente, eram 

opiniões (todas positivas) sobre as colocações feitas enquanto página na discussão que se 

desenrolava.  
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Figura 5 

 

O post reproduzido na figura 6, por sua vez, segundo mais recente nessa coleta (22 de agosto 

de 2017, 20h30), aborda a estreia iminente de nova temporada de uma série ficcional própria da 

Netflix e de bastante sucesso entre o público da empresa. Essa postagem tem uma forma distinta 

da anteriormente apresentada, se configurando como compartilhamento de post original da página, 

na mesma rede social, dedicada exclusivamente a série ficcional em questão. Trata-se de um 

formato em vídeo, como um pequeno trailer, com edição de cenas do produto midiático e 

entrevista com alguns dos atores que nele figuram.  

Além do vídeo, há um texto abaixo, advindo da postagem original, que incita ao interesse 

ou, como colocado no post, “fissura” pela nova temporada da série. Há, ainda, um pequeno 

chamado textual na postagem da página da própria Netflix, estimulando os fãs ou interessados pelo 

produto midiático, com uma referência interna (que faz parte da narrativa e é dificilmente 
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compreendida por quem não a acompanha), bem como, o prazo de retorno da exibição de episódios 

inéditos. 

No caso dessa postagem, observamos maior equilíbrio entre a natureza das interações, com 

seis de direcionamento usuário-página (das quais, uma segue o fluxo página-usuário) e seis 

usuário-usuário, havendo duas marcações de terceiros na conversa (que, novamente, não se 

manifestaram em resposta). Esse post foi significativo, inclusive, no que diz respeito ao âmbito 

temático que tencionamos analisar, com a totalidade dos comentários fazendo referência a 

determinado elemento do conteúdo da narrativa. A “re-postagem” e seus desdobramentos em 

comentários são reproduzidos a seguir. 
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Figura 621 

 

O post (figura 7) a seguir, selecionado para a análise de seus comentários (ou, melhor, das 

interações relativas a um comentário), terceiro mais recente na referida coleta, revela a renovação 

para mais uma temporada de outra série produzida pela Netflix. Ele é apresentado em um formato 

distinto dos dois anteriores, um gif animado (espécie de vídeo curtíssimo, mais próximo da 

aglomeração sequencial de poucos frames de uma mesma cena audiovisual). 

Originalmente postado na própria página da Netflix Brasil na rede social, traz, acima do gif, 

breve texto que recorre a fatores conteudísticos da série, mas que podem ser compreendidos por 

quem não a conhece, bem como, por uma hashtag que a evoca e pela garantia de sua renovação. 

Mais uma vez, nota-se a sobreposição de interações usuário-página na análise da primeira entrada 

                                                           
21 Na série Narcos, alguns criminosos usam palavras de baixo calão em espanhol colombiano, que se tornaram uma 

das marcas do show e podem ser resgatadas por fãs, denotando familiaridade com a narrativa. 
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em comentário e seus desdobramentos, em um total de sete, sendo uma no fluxo página-usuário. 

No entanto, apenas duas interações usuário-usuário se apresentam. 

No que diz respeito ao tema da fala observada, seis abrangem o já esperado programação/ 

conteúdo. Porém, dois surpreendem, tratando de aspectos do modo de consumo do produto 

midiático em questão – não pausado, mas sequencial e frequente, em um formato de maratona (o 

consumo intenso, exaurindo-se em curto espaço de tempo, mas sem impedir futuro “re-consumo” 

de mesmo produto midiático, caso haja interesse por parte do consumidor).  
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Figura 7 
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Depreendemos nesse pequeno fragmento do universo da página, que alguns consumidores 

conversam entre si, ajudando-se mutuamente em aspectos que podem variar dos interesses do 

serviço de streaming – a exaltação de uma série, por exemplo, até um comportamento ou colocação 

completamente agressivos, combativos ou desconsideradores em relação a empresa - como, a 

exemplo, a comunicação de que aquele produto audiovisual está disponível em outro ambiente 

antes de ter sido disponibilizado pela Netflix; a “agremiação” de consumidores para criticar um 

produto, ou uma decisão de renovação de série, aparentemente, menos popular, ao passo que outra, 

com mais quorum, foi cancelada). 

 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a passividade 

dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e 

consumidores de mídia como ocupantes de papeis separados, podemos agora considerá-

los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que 

nenhum de nós entende por completo. Nem todos os participantes são criados iguais. 

Corporações – e mesmo indivíduos dentro das corporações da mídia – ainda exercem 

maior poder de que qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de 

consumidores. E alguns consumidores têm mais habilidades para participar dessa cultura 

emergente do que outros. (JENKINS, 2009: 30) 

 

Em uma organização social em rede e uma configuração de mundo midiatizada, podemos 

observar a constituição de neotribos urbanas – grupos mais ou menos coesos entre sujeitos de 

filiações similares, impulsionada pelo desenvolvimento das NTICs (MAFFESOLI, 2014: 190). 

Assim, tais análises terminam por denotar o espaço da página na rede social como potencialidade 

de continuação (linear ou não) do consumo e de apropriação dos produtos midiáticos distribuídos 

pela empresa de streaming.  

Portanto, convocam a indagações sobre a produção de significados e valores por sujeitos 

ordinários e em um universo comunicacional em constante metamorfose (JENKINS et al, 2014: 

15). E, sobretudo, em uma lógica de cultura participativa, incitam ponderações sobre as 

contribuições dessas tribos conectadas, em rede, para a configuração de identidades coletivas. 

Observamos, assim, que a conversa estudada que se desenrola no comentário e “re-

comentários” dos posts aciona uma particularidade da linguagem da narrativa, instigando 

interações de outros usuários, que resgatam o mesmo recurso. De tal modo, uma conversa 

“fechada”, em termos semânticos, se configura entre aqueles que são espectadores de uma série 

ficcional em questão e, com isso, compreendem as razões e significados de seu vocabulário.   



103 
 

Em vista disso, percebemos, entre os usuários, uma integração através desse elemento 

linguístico, caracterizando-se, então, certa configuração de comunidade afetiva e de interesses 

mútuos entre tais sujeitos (uma neotribo urbana), que estão conectados em rede e se utilizam das 

ferramentas digitais para fazer parte de algo. A linguagem age como um dos elementos centrais 

no compartilhamento de ideias, valores e interesses, ou seja, da cultura dessa comunidade afetiva. 

Contudo, esses agrupamentos de indivíduos com interesses e valores comuns, não 

configuram arranjos sociais estritos, sendo uma forma de identificação, de aproximação com 

sujeitos de interesses semelhantes. Assim, a comunicação entre os usuários da página é, em grande 

medida, fundamentada em elementos comuns.  

Em especial, notamos o consumo de mídias da e na Internet, pelo qual eles partilham e 

propagam referenciais coletivos. Ademais, os próprios produtos audiovisuais são uma face do 

consumo cultural desses sujeitos, podendo ser acessados na construção de um relacionamento com 

o mundo, bem como, na operacionalização e apreensão das discussões em múltiplas telas e com 

simultaneidade de consumos midiáticos. 

É importante assinalar, inclusive que esses movimentos não são espontâneos e de exclusiva 

autoria dos consumidores, mas também, estimulados pela página, no processo de fortalecimento 

do relacionamento com a empresa, que perpassa questões de personificação de marca tendendo, 

em alguma medida, ao apagamento da relação comercial com ela, em benefício de uma relação 

mais afetiva. Afinal, “criar possibilidades interativas neste espaço [redes sociais online] fortalece 

ainda mais o vínculo do consumidor com a marca. A Netflix é uma empresa que se apodera desse 

movimento lidando com seu público mais como parte de uma comunidade global” (BRAGHINI, 

2016: 6) 

Nesse aspecto, o que nos parece mais interessante são os patentes resgates de artigos 

televisuais, inseridos em uma lógica de TV de nicho, muito explorada pelo serviço de streaming, 

disponibilizados na plataforma de modo a possibilitar e mesmo encorajar um consumo que pode 

ser complementado em trocas comunicativas em redes sociais online. Dessa forma, recorrendo às 

noções de Certeau (2017) de cotidiano como espaço de resistência, entendemos que tais 

apropriações ajudam a promover a experiência de reconfiguração das mediações em que se 
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constituem novos modos de interpelação dos sujeitos e de representação dos vínculos que dão 

coesão à sociedade22 (MARTÍN-BARBERO, 2002: 222). 

Mesmo porque, conforme exprime Martín-Barbero (2015): 

 

Para Benjamin (...) pensar a experiência é o modo de alcançar o que irrompe na história 

com as massas e a técnica. Não se pode entender o que se passa culturalmente com as 

massas sem considerar a sua experiência. Pois, em contraste com o que ocorre na cultura 

culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a chave se acha na percepção e no uso. 

(Idem: 80) 

 

Com isso, particularmente, nos novos usos no consumo, com as apropriações criativas que 

refutam um “consumidor-esfinge” (CERTEAU, 2017: 88) em prol de um consumidor-usuário 

(relativo a esses usos, práticas) se apresenta o “contrafluxo” ou “suspensão” que pode emergir na 

vida cotidiana. Tais apropriações são, por essa razão, inversões discretas por subversões internas, 

podendo (ou não) se dar com rejeições ou transformações nos procedimentos de consumo cultural. 

Assim, metaforizam a ordem dominante, fazendo-a funcionar em outro registro (Idem: 89). 

Desse modo, modificam o sistema de consumo cultural, sem deixá-lo. O fazem, então, por 

formas de consumo que conservam sua diferença no próprio espaço organizado pelo ocupante, tais 

como as transformações nas práticas, as ressignificações e os usos por outros meios e para outros 

fins, que não os dos produtores (Idem: 89). 

Portanto, vemos não uma transformação a nível macro, mas a apropriação criativa pelo 

consumidor, reapropriações que questionam a perspectiva de passividade. O consumidor não 

estaria, portanto, afastado do produto, excluído da manifestação, sem direitos de autor (Idem: 88); 

pelo contrário, faria usos dos produtos culturais, engendrando o cotidiano como lugar de 

resistência, inventividade, criação e artes do fazer.  

Assim, para Certeau, o consumidor põe em curso negociações, estratégias e táticas na 

apropriação (e processamento) criativa dos conteúdos culturais (Idem: 90-93), as quais são, 

possivelmente, mais pulsantes naquilo que denomina estratégias e táticas. As primeiras, vinculadas 

a um poder; as segundas, observadas na ausência dele. Segundo esse olhar, a página seria um lugar 

propício para o encontro de consumidores com objetivos próximos, promovendo uma “união de 

                                                           
22 Lo que estamos viviendo [es] (…) la reconfiguración de las mediaciones en que se constituyen sus nuevos modos 

de interpelación de los sujetos y de representación de los vínculos que cohesionan la sociedad. 
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unicidades”, que pode formar algo maior e mais potente, pois a lógica computacional (redes) e a 

estruturação da sociedade em grupos mais ou menos coesos estão relacionadas.  

Nesse sentido, as adaptações das potencialidades de consumo de audiovisual por dispositivos 

múltiplos, a qualquer momento e em qualquer lugar, colocadas em curso por consumidores 

contribui para a apropriação criativa desses conteúdos. Conforme observamos em pesquisa do 

grupo “Mídias, redes e jovens: usos e apropriações em contextos digitais” (BAIENSE, 2016), 

especialmente para os mais jovens, destaca-se o protagonismo dos dispositivos móveis, em 

especial, por questões econômicas, como o limite de dados e os altos custos de planos de 

operadoras de telefonia móvel (AMARAL, 2017), que são barreiras no acesso à Internet.  

Assim, ao refletir sobre uma cibercultura (a cultura em ambientes e lógicas digitais) 

Kozinets (2014) defende que as novas tecnologias se agregam a percepções e modos de se 

relacionar com o mundo que já existiam. O novo é, então, inovador até onde as estruturas de 

significado e interpretação permitem, pois “a tecnologia do computador e seu relacionado banco 

de práticas e tradições estão cada vez mais se fundindo com sistemas de significado novos e já 

existentes” (KOZINETS, 2014: 18). 

 

[Dessa forma] (...) a cibercultura leva a co-presença das mensagens de volta a seu 

contexto como ocorria nas sociedades orais (...) Ela se constrói e se estende por meio da 

interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação permanente com as 

comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados em uma renovação 

permanente. (LEVY, 1999: 15) 

 

Desse modo, concordamos que algumas das “práticas e formações sociais complexas que 

constituem os comportamentos online se originam, ao menos em parte, nas tradições, limitações e 

trajetórias distintas da cultura do computador” (KOZINETS, 2014: 18), pois bebem, ao menos 

parcialmente, de hábitos e condutas culturalmente propagados, desenvolvidos em mundos 

analógicos ou digitalizados em menor escala.  

 

Meu ponto de vista é que, de uma perspectiva comparativa, não existe muita coisa que 

seja peculiar a muito do que acontece no ambiente online. A cultura existe, e sempre 

existiu, em um estado de fluxo constante cujas transformações foram orientadas por 

nossas invenções, as quais nós simultaneamente moldamos e guiamos. (Idem: 19) 

 

É exatamente por essas correspondências entre comportamentos em comunidades online e 

“versões” offline desses modos de olhar o mundo, que notamos uma multiplicidade de costumes e 
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sentidos instaurados e apreendidos. E essa pluralidade de posicionamentos dos sujeitos que, em 

muitos momentos, se chocam em mundos digitais, refletem a diversidade de pontos de vista, 

interesses, experiências e valores que coexistem em uma cultura.  

 

O que a teia comunicativa da revolução tecnológica introduz em nossas sociedades é um 

novo modo de relação entre os processos simbólicos – que constituem o cultural – e as 

formas de produção e distribuição de bens e serviços. (MARTÍN-BARBERO, 2002: 33) 

(trad. nossa)23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Lo que la trama comunicativa de la revolución tecnológica introduce en nuestras sociedades es un nuevo modo de 

relación entre los procesos simbólicos – que constituyen lo cultural – y las formas de producción y distribución de los 

bienes y servicios. 
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CAPÍTULO 3 

NOVOS MODOS DE RECEPÇÃO E NEGOCIAÇÃO:  

OLHAR NETNOGRÁFICO E CONSUMO MIDIÁTICO EM @NETFLIXBRASIL 

 

3.1 Culturas... Digitais 

Assumindo que nossas sociedades ocidentalizadas estão imersas em uma cultura que é 

atravessada e que atravessa produções e consumos midiáticos, a percebemos como Cultura da 

Mídia. Ela participa do enredamento do tecido social e da composição da experiência cotidiana e 

tem como aspecto focal o espetáculo.  

O “espetacular” perpassa, então, as relações interpessoais (muitas vezes até as intrapessoais 

– por exemplo, em experimentações em sites de redes sociais com os selves) e os modos de 

interpretação e de relação com o mundo e com seus elementos, chegando, até mesmo, a apoiar o 

engendramento de identidades (KELLNER, 2001: 9).  

Logo, de acordo com o Kellner (2001), o estudo de nossa sociedade, mergulhada nos 

aspectos midiáticos e de consumo, é um modo de preparação para lidar com seus significantes e 

significados, sem, contudo, cair nas armadilhas dessa configuração cultural “sedutora e 

mascarada”. Portanto, segunda tal lógica, uma “pedagogia crítica da mídia” confeccionaria 

construto para a proposição de novos modos de se relacionar com a cultura – da esfera de produção 

à do consumo.  

 

Para quem viveu imerso, do nascimento à morte, numa sociedade de mídia e consumo é, 

pois, importante aprender como entender, interpretar e criticar seus significados e suas 

mensagens. Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes de 

informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não percebida de 

pedagogia cultural. (...) Consequentemente, a obtenção de informações críticas sobre a 

mídia constitui uma fonte importante de aprendizado sobre o modo de conviver com esse 

ambiente cultural sedutor. Aprendendo como ler e criticar a mídia, resistindo à sua 

manipulação, os indivíduos poderão fortalecer-se em relação à mídia e à cultura 

dominantes. Poderão aumentar sua autonomia diante da cultura da mídia e adquirir mais 

poder sobre o meio cultural, bem como os necessários conhecimentos para produzir novas 

formas de cultura. (Idem: 10) 

 

O pesquisador se utiliza, assim, do olhar crítico dos estudos culturais e propõe uma 

contraposição à visão de passividade e alienação do espectador proposta por Débord, o qual via a 

espetacularização instigar o afastamento dos sujeitos da vida produtiva. À título de exemplo, temos 
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a ampla aceitação dos usuários da página/plataforma da seleção de máscaras inspiradas em 

personagens de séries da empresa, para serem usados na semana de carnaval.  

Ademais, mesmo as decisões de passar o feriado em casa, usufruindo dos produtos 

audiovisuais é consciente e ativa por parte dos consumidores, que não são meros receptores, mas 

escolhem, dentre outras questões, seus modos de fruição, como, por exemplo, alguns deles dizerem 

que irão para a folia usando a máscara e a própria sugestão da página de que o façam: (página) 

“Acharam que quem fosse pro bloco ia ficar sem lembrar de mim, né?!” / (usuários) “Vou imprimir 

para ficar na frente da TV, está difícil de abandonar minhas séries para ir pro carnaval.” / 

“[marcação de terceiro] Vamos pra algum bloquinho assim, diz que sim, diz que sim, diz que sim.” 

/ “Vou imprimir da olho doido para tu [marcação de terceiro], para mim, a da La casa de papel.” / 

“Netflix, é uma indireta para gente socializar, mas não te abandonarei.” (Figura 8). 

 

Em meus estudos, eu desenvolvo estudos culturais como crítica sintomática, lendo e 

interpretando diversos espetáculos, para verificar o que eles nos dizem sobre a atualidade, 

enquanto Débord está mais interessado numa crítica do capitalismo e em apresentar 

alternativas revolucionárias. (...) Um estudo cultural crítico pode então ajudar a decifrar 

as tendências de uma era e contribuir para desenvolver teorias críticas da 

contemporaneidade. (KELLNER, 2006: 135) 

 

Desse modo, ao entender que o consumo prevalece, mas não se restringe ao espetáculo, o 

qual se tornou princípio organizacional social e do cotidiano, Kellner percebe a cultura da mídia, 

não apenas, na abordagem de grandes momentos da experiência contemporânea, mas também, na 

modelação de pensamentos e comportamentos, e na construção de identidades. A cultura é 

compreendida, por conseguinte, “como uma síntese de estabilidade e mudança, de passado e 

presente, de diacronia e sincronia” (SAHLINS, 1990: 180). 

De tal maneira, especialmente, por “[n]ossos mundos sociais est[arem] se digitalizando, com 

talvez centenas de milhões de pessoas interagindo por meio das muitas comunidades online e suas 

ciberculturas associadas.” (KOZINETS, 2014: 9), é necessário que os instrumentos para acessar e 

examinar essas configurações da sociedade levem em conta as mudanças e permanências, 

promovendo, assim, um diálogo entre passado e presente, que possibilite melhores compreensão e 

interpretação das culturas digitais. 

Nesse sentido, nos parece extremamente significativo o chamado de Martín-Barbero (2002) 

para pensar a relação entre a comunicação e a cultura, especialmente, no âmbito mercadológico e 
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tecnológico global, pelo lugar estratégico desse “entrelaçamento” na conformação social e no 

contexto contemporâneo de midiatização. 

 

[O] que estamos tentando pensar é a hegemonia comunicacional do mercado na 

sociedade: a comunicação convertida no mais eficaz motor de desengate e de inserção das 

culturas (...) no espaço/ tempo do mercado e nas tecnologias globais. (...) pensar o lugar 

estratégico que passou a ocupar a comunicação na configuração dos novos modelos de 

sociedade, e sua paradoxal vinculação tanto com o relançamento da modernização (...) 

quanto com a desconcertada e tateante experiência da tardomodernidade. (MARTÍN-

BARBERO, 2015: 13) 

 

Dessa maneira, as peculiaridades de determinados contextos tecnológicos, tais como, os 

ambientes online, com as culturas digitais, suas relações comunicativas e formações comunitárias, 

devem ser pensados a partir dos tradicionais olhares para discussões culturais, mas compreendendo 

suas especificidades e isso requer uma abordagem especial, por se estar lidando com fenômenos 

especiais. 

Nesse contexto, aproximando-se de uma compreensão do que seria o sociocultural, Kozinets 

(2014) defende a noção de que a cultura se configura como um sistema simbólico e de significados 

em sua sociedade. Ademais, acredita estar fundamentada, principalmente, na linguagem, 

funcionando como elemento coesivo do grupo.  

 

Se aceitarmos como definição inicial que a cultura é aprendida e consiste em sistemas de 

significado, sistemas simbólicos dos quais a linguagem é o principal, podemos indagar a 

respeito das características particulares carregadas em contextos tecnológicos específicos, 

tais como em comunidades online ou por meio de comunicações mediadas por 

computador. (KOZINETS, 2014: 18) 

 

Essas novas tecnologias não são descoladas da vida, mas produtos de desenvolvimentos em 

âmbitos sociais e culturais, inserindo-se em contextos já dados e interagindo com comportamentos 

já estabelecidos, de forma que seus usos são negociados (KOMPARE, 2006: 14). Desse modo, as 

apropriações das modulações tecnológicas diferem segundo negociações entre sujeitos 

interconectados e a adaptação de práticas sociais e culturais, construindo uma conversação em rede 

– multimodal e coletiva (RECUERO, 2014: 36). Essas modulações tecnológicas são amplamente 

empregadas pela Netflix, se aproveitando dos altos índices de utilização de redes sociais online no 

Brasil, para reforçar seu relacionamento com os consumidores brasileiros. 
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Indo além de suas características técnicas, próprias da interface, o núcleo da empresa no 

Brasil tem potencializado esse impulso convergente investindo fortemente nos sites de 

redes sociais. Construindo assim uma relação de proximidade com o público, 

transbordando as possibilidades da plataforma. (...) Nesta ambiência social e 

comunicacional midiatizada “há um processo novo, através da proliferação das mídias 

sociais, potencializadas pela cultura digital” (GOMES, 2014: 5). (BRAGHINI, 2016: 5) 

 

As redes sociais online são, de tal modo, caracterizadas pelo tripé: auto apresentação, acesso 

a outros perfis e possibilidades relacionais entre participantes (MARTINO, 2015: 74). 

 

A expressão “redes sociais online” nesse sentido, refere-se a um número considerável de 

formas de interação entre indivíduos a partir da construção de páginas ou de perfis 

[identidades transparentes e identidades carnavalescas – máscaras – perfis fake]. Cada um 

desses, assim como cada uma das redes, tem suas próprias características e, por conta 

disso, permite tipos diferentes de interação. (Idem) 

 

À vista disso, compreendemos as redes sociais como organizações de caráter relacional 

humano, fundamentadas na flexibilidade da estrutura e na dinâmica entre participantes. Ademais, 

seus laços intrínsecos são formados, não pela força de instituições, mas segundo interesses e 

valores comuns, e isso resulta em uma integração de características específicas. São, portanto, a 

tradução de nós interconectados, uma prática tradicional dos homens, que foi energizada e 

informatizada com a Internet (CASTELLS, 2003: 7). 

Dessa maneira, conforme assinalado por Castells (Idem), esse modelo mais colaborativo e 

integrativo ecoa paradigmas culturais anteriores, mas apoiado por outras modulações tecnológicas. 

Esse é o conceito de uma “cultura participativa”, resgatado por Shirky, ponderando que, antes do 

século XX, muitas práticas culturais contavam com o engajamento e a criatividade como essência. 

 

A atomização da vida social no século XX deixou-nos tão afastados da cultura 

participativa que, agora que ela voltou a existir, precisamos da expressão “cultura 

participativa” para descrevê-la. Antes do século XX, realmente não tínhamos uma 

expressão para cultura participativa; na verdade, isso teria sido uma espécie de tautologia. 

Uma fatia expressiva da cultura era participativa – encontros locais, eventos e 

performances – porque de onde mais poderia vir a cultura? O simples ato de criar algo 

com outras pessoas em mente e então compartilhá-lo com elas representa, no mínimo, um 

eco daquele antigo modelo de cultura, agora em roupagem tecnológica. (SHIRKY, 2011: 

23) 

 

Nesse sentido, Jenkins et al (2014: 15) convocam a indagações sobre a produção de 

significados e valores por sujeitos ordinários e em um universo comunicacional em constante 

metamorfose. Assim, em uma lógica de cultura participativa, ressaltando atos de recepção, os 
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autores refletem sobre as contribuições dessas “tribos” conectadas em rede, para a configuração 

de circulação dos objetos midiáticos (Idem: 25).  

O exemplo, provavelmente, mais patente disso, na página, ao menos pelo que pudemos 

perceber durante os meses de pesquisa, é a campanha de um usuário pela contratação de uma série 

específica. A movimentação já virou cerne de “piadas internas” (entre a página e seus usuários que 

acompanham essa conversa), em que interagentes diversos e, inclusive, a própria página, entraram 

na torcida pela disponibilização da série em questão, conforme interações a seguir: (usuário 

responsável pela movimentação referida) “Por um 2018 com Hércules e Xena no catálogo.” / 

(página) “Passarei a virada segurando um chakram para ver se atrai.” / (demais usuários) “Na 

torcida. #somostodosJohnson” / “Todas na expectativa.” / “Queremos Xena na Netflix.” (Figura 

11). 

Em razão disso, mesmo que uns tenham mais habilidades e acessos do que outros, inclusive 

com as grandes empresas midiáticas ainda detendo um poder de barganha imensamente maior do 

que os de muitos sujeitos coletivamente organizados, a ideia de uma cultura participativa figura 

como oposição em relação à tradicional percepção de espectação (ato de assistir a um espetáculo, 

espectar), buscando substituí-la pela de interação e negociação. 

 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a passividade 

dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e 

consumidores de mídia como ocupantes de papeis separados, podemos agora considerá-

los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que 

nenhum de nós entende por completo. (JENKINS, 2009: 30) 

 

Por conseguinte, para Shirky (2011: 175), a dificuldade de compreensão e assimilação dessas 

potencialidades pode advir do “mito da audiência”, herdado do século XX – uma ideia errônea de 

“pasteurização” dos sujeitos, percebidos como pequenas multidões indiscerníveis, com gostos, 

demandas e comportamentos de consumo homogêneos. O autor contrapõe essas conjecturas, 

exprimindo que, embora pareça haver mais limitações em canais de mídia unidirecionais, em novas 

tecnologias midiáticas, mais possibilidades de (re)criações se apresentam, despontando interesses 

múltiplos, isto é, nem sempre convergentes, das figuras consumidoras. 

Em vista disso, o deslocamento do foco da atividade de distribuição para a circulação 

denotaria a ampliação do âmbito de participação do público. Essa modificação contribuiria, 

inclusive, para a superação de percepções antigas e conservadoras de que tal “plateia” era 
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constituída por “puramente receptores” de mensagens midiáticas advindas de esferas produtoras 

às quais não possuíam nenhum acesso.  

Passaríamos, assim, a olhar para as audiências considerando a potencialidade de pessoas que, 

organizadas em comunidades de interesses comuns, poderiam remixar conteúdos midiáticos e 

propagar essas reconfigurações em horizontes bem mais extensos do que os que alcançáveis fora 

da ambientação da rede. 

 

Essa mudança – de distribuição para circulação – sinaliza um movimento na direção de 

um modelo mais participativo de cultura, em que o público não é mais visto como 

simplesmente um grupo de consumidores de mensagens pré-construídas, mas como 

pessoas que estão moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de 

mídia de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas antes. E estão fazendo isso não 

como indivíduos isolados, mas como integrantes de comunidades mais amplas e de redes 

que lhes permitem propagar conteúdos muito além de sua vizinhança geográfica. 

(JENKINS et al, 2014: 24) 

 

Os usos das mídias ultrapassam, então, as ordenações tecnológicas e, especialmente, com a 

configuração social em rede, instigam o florescimento de práticas de cultura participativa, pois 

“um sistema midiático é mais do que simplesmente as tecnologias que o suportam. (...) O 

crescimento da comunicação em rede, especialmente quando associada às práticas da cultura 

participativa, cria uma diversidade de novos recursos e facilita novas intervenções” (Idem: 20-21). 

Por essa razão, nos identificamos com a defesa de Campanella e Barros (2016) ao estudo 

relacional entre consumo midiático e cultura, com seus enraizamentos em práticas e processos 

sociais. Em especial, considerando que tais experiências com variados meios de comunicação, 

cada vez mais frequentemente, transbordam para relações interpessoais mediadas, com o uso de 

tecnologias comunicacionais em práticas cotidianas que borram supostos “limites” entre mídias e 

sociedade. Logo, “[a] importância de um olhar atento na direção do consumo de mídia deve-se à 

sua centralidade na vida contemporânea, envolvendo um conjunto de atitudes, experiências, 

práticas e processos sociais que merecem um maior aprofundamento analítico” (Idem: 6). 

 

Recentes transformações sociais e tecnológicas criaram oportunidades e desafios na 

pesquisa da articulação entre meios de comunicação e cultura. Desse modo, observa-se a 

reconfiguração de diversas formas de sociabilidade e subjetivação que ganha sentido 

dentro de contextos culturais específicos. Tais mudanças são atravessadas por novas 

práticas cotidianas ligadas à televisão, telefonia móvel, mídias sociais e inúmeras outras 

tecnologias que tornam mais opacas as fronteiras entre mídias e vida social. (Idem: 5) 
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3.2 Processos de comunicação como interação social 

Para os estudos culturais, os processos comunicativos fazem parte da cultura e devemos 

partir das mediações, das práticas sociais (e não dos meios), para pensá-los. A comunicação é 

relacionada, assim, a contextos sócio históricos e o receptor, percebido segundo suas atitudes e 

seus comportamentos, tendo a recepção como um lugar de enfrentamento e resistência e os meios 

como mais do que somente aparato, uma parte de suas práticas sociais (ALMEIDA, 2016: 85). 

À vista disso, nos interessamos pela perspectiva dos estudos de recepção, acreditando que 

pensar o novo lugar da recepção nos processos comunicacionais, percebendo-a como interação, 

negociação, contribui para uma melhor compreensão das mídias em nossa sociedade. Os estudos 

de recepção são, portanto, direcionados à desconstrução de um pensamento maniqueísta, buscando 

uma abordagem distinta, que extrapole a definição de comunicação como transmissão linear de 

informação para problematizá-la, desenhando-a como fenômeno sociológico e cultural (FIGARO, 

2000: 38). 

 

Pensar a comunicação a partir da recepção permite-nos entender melhor o papel dos meios 

de comunicação na vida da sociedade contemporânea, como eles atuam no cotidiano dos 

grupos sociais, nas diferentes comunidades e culturas. Permite-nos também sair da 

oposição emissor todo-poderoso versus receptor passivo ou, por outro lado, emissor 

neutro versus receptor/consumidor todo-poderoso. (...) Pensar a comunicação a partir da 

recepção possibilita-nos, no campo comunicação/ educação, tentar desconstruir tal 

discurso24, buscando compreender o processo de comunicação como interação social. 

(FIGARO, 2000: 37) 

 

Schmitz et al (2015: 111-112) falam de três grandes abordagens teóricas de estudos de 

recepção. Na sociocultural, considerando as múltiplas relações sociais e culturais, temos a 

complexificação e amplitude do processo de recepção dos produtos midiáticos, com a pretensão 

de problematizar as inserções socioculturais. Na sociodiscursiva, vemos a análise (a partir da 

semiótica, análise de discurso e de conteúdo, retórica, linguística, teoria das representações sociais, 

etc.), ancorada no contexto social, de discursos de mídias e de sujeitos, bem como, de suas práticas 

de recepção e de suas relações com conteúdos midiáticos. Na comportamental, divisamos os 

estudos de produtos midiáticos como estímulos a reações das audiências. Acreditamos que nossa 

                                                           
24 Discurso de continuidade do status quo, com a perda da perspectiva da mudança resultante de um conjunto de 

atitudes que devem ser tomadas e assumidas pelo profissional verdadeiramente crítico, ou seja, eximindo o sujeito de 

qualquer responsabilidade por aquilo que está fazendo, formando o futuro comunicador compromissado apenas com 

os interesses do mercado, sem qualquer noção de responsabilidade com a sociedade civil. 
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pesquisa se adequa à primeira linha teórica, pois estamos interessadas em compreender como o 

processo de recepção se complexificou, com um olhar especial para o aspecto interacional (as 

relações socioculturais) desenvolvido entre consumidores do serviço de streaming de vídeos e 

usuários da página. 

Figaro (2000: 41) defende o resgate dos papeis de sujeitos e da cultura, pensando a 

comunicação como inter-relação social, já que os sujeitos podem transformar, no cotidiano, os 

usos dados aos textos midiáticos, através de negociações e práticas de produção de sentido. Por 

essa razão, vemos o protagonismo das relações interpessoais, com a análise da circulação e 

significação de discursos dentro de grupos (enquanto forma de se relacionar com eles). Dessa 

maneira, percebemos tais associações como “espaço social [em] que esse significado se completa, 

que os signos têm sentido” (FIGARO, Idem).  

“[Afinal, s]em pensar a comunicação como processo de inter-relação não poderemos 

entender o que se passa na atualidade, principalmente devido à velocidade com que nos chegam 

todos os símbolos que circulam na sociedade, e atuar e/ou transformar a realidade” (FIGARO, 

2000: 39). Diante disso, consideramos que, ao estudar comunicação através da recepção, podemos: 

a) entender melhor os papeis das mídias em nossa sociedade, observando sua inserção e ação no 

cotidiano de grupos sociais, comunidades e culturas; b) abandonar a dicotomia emissor-receptor, 

que, inclusive, hierarquiza suas esferas de atuação e poder; e c) tentar desconstruir discursos, 

compreendendo os processos comunicacionais enquanto interação e prática social (FIGARO, 

2000). 

 

Paradigmas mais modernos dentro da perspectiva dos estudos culturais buscam focar uma 

abordagem para além da mídia e problematizar justamente a ação do sujeito-receptor, 

suas “práticas midiáticas”. Nick Couldry (2010) sugere que os estudos de mídia partam 

não dos textos ou das instituições midiáticas, mas das “práticas relacionadas ou orientadas 

para a mídia”, não necessariamente práticas de audiência. Para isso, ele faz uma pergunta 

fundamental: “o que as pessoas fazem em relação à mídia diante de uma enorme variedade 

de situações e contextos?”. (...) Nesse caso, ele não está interessado no conteúdo 

televisivo em si, mas no que as pessoas estão falando sobre o que assistem, o que nos 

mostra que o que pertence ao universo midiático pode ordenar outras práticas. 

(ALMEIDA, 2016: 92) 

 

É nesse sentido que, em sua mais famosa obra, Martín-Barbero (2015) implementa um 

reajuste no foco reflexivo comunicacional – dos meios para as mediações, compreendo-as 

enquanto espaço das práticas cotidianas em que produzimos sentidos, ao construirmos relações 

culturais e simbólicas, atravessadas por e atravessando processos comunicacionais. Portanto, 
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olhando para os usos empregados por consumidores a textos e ambiências midiáticas, devemos 

considerar as interpretações e ressignificações, que denotam uma figura de receptor muito mais 

ativa e questionadora do que se costumava pensar.  

Um exemplo disso, é o uso do espaço da página, mais especificamente de uma postagem 

promocional, com conteúdo extra de uma série original da empresa, por usuários que desejam 

questionar o atraso ou, pelo menos, os longos prazos, para a disponibilização, bem como as 

diretrizes de seleção, de determinados conteúdos: “A Disney tá vindo aí para concorrer com vocês, 

é melhor atender os pedidos da galera.” / “Alô Netflix, vamos dar uma melhorada, né. Tem filmes 

que foram lançados há anos e ainda não estão para gente assistir.” (Figura 9). 

Desse modo, conforme o estudioso sugere, aplicamos tal perspectiva a nossos estudos de 

televisão (ainda que em outras configurações), para melhor captar sua expressividade cultural, nos 

ambientes e momentos de diálogo entre produtores, distribuidores, produtos e consumidores. 

Afinal, em uma perspectiva culturalista, compreendendo mediação como categoria analítica, 

repensamos a recepção televisiva como um processo interacional entre TV e audiências, 

observando um conjunto de mediações o meio e a cultura (GÓMEZ, 1991: 108). 

 

A comunicação, segundo Martín-Barbero, assume o sentido de práticas sociais onde o 

receptor é considerado produtor de sentidos e o cotidiano, espaço primordial da pesquisa. 

De um modo geral, trata-se de ver a comunicação a partir da cultura e atravessar sua 

proposta de investigação de uma aproximação antropológica, pois o cotidiano tem valor 

histórico para compreender a sociedade (Escosteguy, 2004). Os “usos”, portanto, são 

inalienáveis da situação sociocultural dos receptores que reelaboram, ressignificam e 

ressemantizam os conteúdos massivos, conforme sua experiência cultural, suporte de tais 

apropriações. Ao considerar o receptor também como produtor, o autor revisa a noção de 

consumo, dizendo que “Não é só reprodução de forças, como também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se esgota na posse dos objetos, pois passa ainda mais 

decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e 

dispositivos de ação que provêm de diferentes competências culturais (Martín-

Barbero,1987: 231). (ESCOSTEGUY e JACKS, 2007: 10-11) 

 

Nessa acepção, os estudos culturais, com a apropriação mais significativa pelos estudos de 

recepção, especialmente a televisiva, têm como premissa-base a possibilidade de os 

telespectadores estabelecerem suas próprias significações e sentidos dos textos (polissêmicos). 

Isso se choca com a suposta passividade sob efeitos televisivos, de modo que as competências 

narrativas param de ser atribuídas exclusivamente ao âmbito emissor, já que estão presentes, 

também, no receptor (ALMEIDA, 2016: 85). 
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Assim, tendo aspectos em comum com os estudos de televisão tradicionais (pensando modos 

de participação das audiências na relação com os conteúdos), os estudos de recepção em mídias 

sociais digitais olham para os desvios na lógica produtivista e a configuração de laços sociais na 

relação entre usuários e conteúdos por eles apropriados (MASSAROLO e MESQUITA, 2014: 6). 

Esse aspecto converge com as considerações de Lotz (2014) de que as mais recentes tecnologias 

“televisuais” requerem novos rituais de uso, alterando os não tão antigos protocolos de seleção de 

canais em ambientes domésticos e aparatos tecnológicos específicos.  

De tal forma, os espectadores podem contar com uma grande variedade de modulações para 

seus consumos audiovisuais, tais como DVRs, que permitem romper com o fluxo e obrigatoriedade 

de assistir intervalos comerciais, ou mesmo, vídeos no YouTube, em sites de redes sociais e de 

streaming, que independem do dispositivo televisivo tradicional. Essas questões são expressas nos 

comentários a seguir, de usuários da página, que denotam os usos de dispositivos móveis no 

consumo de audiovisual e as práticas de binge-watching: “Nunca no Brasil; você vai junto no meu 

celular.” / “Vou imprimir e continuar maratonando” / “[marcações] esqueçam essa história de 

carnaval. Bora maratonar na Netflix.” (Figura 8). 

Dessa maneira, como exprime Almeida (2016: 86), o fortalecimento das conexões on e off 

resulta, muitas vezes, em mídias híbridas, tais como, os serviços de streaming de vídeo, que 

misturam características televisivas com potencialidades digitais. Isso tem impactos nos modos de 

consumo, com a disponibilização de conteúdos on demand (para alguns grupos de audiência), 

novas temporalidades e múltiplas plataformas, que tendem a vincular mais profundamente (quando 

comparado a modelo de mídias, como o televisivo, anteriores) as esferas de produtores, 

distribuidores e consumidores, em processos que se apresentam como transmidiáticos. 

 

A convergência digital acelerou esse processo de segmentação da audiência e conectou o 

mundo off-line ao mundo online, permitindo a aparição de híbridos que combinam as 

mídias tradicionais com as digitais (Scolari, 2008). Possibilitou que, além do consumo 

individualizado, a audiência pudesse ter acesso a um conteúdo televisivo sob demanda, 

disponível integralmente e de modo assíncrono, e pudesse ter uma maior interatividade 

com o meio, com a programação e com outros telespectadores. Os textos televisivos 

passaram a estar disponíveis em múltiplas plataformas, permitindo a produção e a 

distribuição de “conteúdos transmídia” (Fechine et al., 2013). (ALMEIDA, 2016: 86) 

 

Assim, conforme falamos no primeiro capítulo, é vital, ao acionar essas novas configurações 

do meio televisivo, considerar suas continuidades e rupturas com relação ao modelo tradicional. 

Para tal, resgatamos algumas questões de Gómez (1991) sobre as concepções mais populares 
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prevalecentes em estudos televisivos, pensando definições e funcionalidades  comumente 

aplicadas à TV e como convergem com os posicionamentos mais recentes relativos à Internet e à 

TV na Internet: a tradicional mídia é pintada como meio de informação e entretenimento, janela 

do mundo, espelho da realidade, reprodutora de relações sociais dominantes, ou aparelho 

hegemônico, que correspondem a concepções teóricas ou ênfases distintas (GÓMEZ, 1991: 108).  

Nesse mar de definições possíveis, resgatamos que a televisão é um meio de comunicação 

com características (de produção, circulação e consumo) e linguagens específicas, bem como, uma 

instituição social com particularidades historicamente constituídas, dualidade que lhe confere um 

distintivo cultural na relação (às vezes complementar, às vezes opositora) com outras instituições 

sociais e meios comunicacionais (GÓMEZ, 1991: 109). Duas características fundamentais (e 

específicas) da tecnologia televisiva são, ainda, as possibilidades de imprimir verossimilhança ao 

discurso e apelar à emotividade das audiências, confluindo em maior credibilidade (pelo uso de 

argumentos racionais e emotivos), o que ajuda a moldá-la como força midiática, por sua 

popularidade e legitimação social (GÓMEZ, 1991: 109).  

Assim, devido a suas possibilidades técnicas, a TV representa – reproduz fidedignamente e 

provoca reações das audiências. Mais do que recurso técnico inerente ao meio, isso é um recurso 

significante de seu discurso, facilitando seu contato com audiência variadas e distanciando-a de 

uma ideia de “neutralidade” midiática (GÓMEZ, 1991: 109; 112). 

Entretanto, é essencial ratificar que a televisão não é a única instituição social legitimadora 

e significadora da realidade, circulando significados polissêmicos (suscetíveis de percepções 

múltiplas pelas audiências). Ademais, sua influência não se dá de maneira imediata, mas 

progressiva e negociada, pois as audiências são ativas, criativas e produzem sentidos em suas 

interações sociais, que se dão em cenários sócio culturais específicos (GÓMEZ, 1991: 113; 122). 

Portanto, o desenvolvimento das tecnologias digitais, o acompanhamento de múltiplas telas 

e as possibilidades de interatividade em processos de consumo midiático online têm potencial de 

reformular alguns modos receptivos (de várias naturezas, mas aqui focamos nos televisuais), 

exigindo dos pesquisadores novas problematizações. As audiências de produtos audiovisuais 

atuais (não exatamente distintos, mas apenas reformulados nessa era Post Network) tendem, então, 

a apresentar características de fragmentação nas temporalidades e modos de visualização 

empregados, inclusive, intensificando o questionamento da ideia de fluxo e a individualização do 

consumo, instaurados com as tecnologias de gravação anteriormente mencionadas (capítulo 1). 
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Nesse sentido, as transformações observáveis nos ambientes de mídias contemporâneos, 

especialmente no que diz respeito nos momentos de produção, circulação, recepção e consumo de 

produtos midiáticos, contribuíram para a instigação de uma cultura mais participativa e conectada 

em rede. E, especialmente, tendo em vista a complexificação desses espaços e práticas de recepção, 

as audiências podem se tornar, cada vez mais, protagonistas do processo. Isso pode ser 

intensificado, ainda, com o desenvolvimento de plataformas digitais, que propiciam mais fácil 

acesso a conteúdos, além de trocas simbólicas, relacionais e culturais entre receptores. 

Em vista disso, com os dispositivos móveis, se tornou muito mais fácil aos espectadores (que 

têm acessos e habilidades de uso dos dispositivos e da conexão) o compartilhamento em tempo 

real de suas intenções e opiniões, muitas vezes, com desconhecidos ou pessoas espacialmente 

distantes, complementando, em algum nível, sua experiência televisiva. Assim, apesar da 

tendência à individualização do consumo, as práticas de troca de informações e opiniões sobre 

conteúdos televisuais, usando mídias sociais digitais, contribuem para uma socialização do 

consumo de audiovisual no cotidiano, ainda que ela se dê em novos espaços, temporalidades e 

modulações, mas com o conhecido jogo de negociação de sentidos (ALMEIDA, 2016: 86).  

 

A experiência audiovisual e tecnológica propõe novos modos de relação com a realidade, 

incluindo nossas percepções do tempo e do espaço. A argumentação de Martín-Barbero 

faz pensar sobre a emergência de dispositivos responsáveis por alterações nos vínculos 

sociais. Hoje, sem abandonar as formas tradicionais de interação, lidamos cada vez mais 

com os outros através das mediações do mundo da técnica. Para além do modelo da 

comunicação tradicional, em que o ritual se mantém como dispositivo organizador, 

passamos a conviver ainda com modelos baseados na representação da mídia e na 

formação de redes de comunicação. Com a radicalização da sociabilidade midiática, 

através da ação de um conjunto de procedimentos técnico-midiáticos oferecendo novos 

nichos de interação, observamos uma complexificação dos regimes de sociabilidade via 

meios tecnológicos que, através de suas diferentes possibilidades de uso, implodiram o 

panorama da vida social tradicional, instaurando uma nova sociabilidade – por um lado 

resultante de novas práticas, novas linguagens e, por outro, marcada pelo resgate de 

tradições e costumes fundados na experiência da vida cotidiana. Nesse contexto, em que 

o protagonismo das tecnologias é cada vez maior, investigar como se efetuam os usos da 

internet no cotidiano de pessoas que convivem com diferentes espaços comunicacionais 

representa um desafio, pois deve levar em conta todas essas mediações implicadas nas 

relações entre sujeitos e tecnologias da comunicação. A busca de conceitos articulados 

pelo autor ajuda para que abandonemos uma perspectiva determinista, que vê na 

tecnologia a imposição de mudanças alheias às práticas culturais de cada grupo, ao mesmo 

tempo em que permite lançar questões sobre a reconfiguração das identidades e das 

culturas a partir dos usos das diferentes tecnologias. (BRIGNOL in RONSINI et al, 2014: 

97) 
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É fundamental assinalar, portanto, que não estamos interessadas em olhar a internet enquanto 

tecnologia de possibilidades comunicativas “radicalmente novas e libertadoras, mas como uma 

tecnologia que deriva da consolidação de múltiplos ambientes comunicacionais, cujos sentidos são 

conferidos a partir de seus efetivos usos sociais.” (BRIGNOL, 2014: 98). Afinal, “considera[mos] 

os usos sociais dos meios de comunicação, com base, sobretudo, no aporte de Martín-Barbero, 

como instância de apropriação, ressignificação e produção dos sujeitos – cada vez mais ativos no 

processo de interação com as mídias.” (BRIGNOL, 2014: 95) 

Nesse sentido, resgatamos as reflexões de Brignol (2014: 95), quando evoca as dificuldades 

em replicar os paradigmas metodológicos dos estudos de recepção, desenhados para mídias mais 

tradicionais e, portanto, de materialidades distintas, temporalidades menos dinâmicas e 

modulações de consumo menos superlotadas (em termos de multiplicidade de indivíduos e volume 

de informações a analisar em pesquisas da Internet, por exemplo). O autor afirma, com isso, que a 

interatividade, com suas potencialidades de participação, por intervenções de intensidades 

distintas nos processos comunicativos é a principal particularidade das comunicações mediadas 

por computador. 

Almeida (2016: 93), por sua vez, demarca como limitações dos estudos culturais para 

pesquisas de consumo em múltiplas telas o privilégio do cotidiano e dos ambientes domésticos na 

apropriação de produtos culturais, quando, com os dispositivos móveis e as convergências 

tecnológicas (de meios tradicionais e digitais) vemos novos espaços de consumo e mediação 

emergir.  

Por conseguinte, a “privatização móvel” (Williams, 1990 apud CAMPANELLA, 2010: 9-

10) – aumento do interesse por conectividade geográfica, com maior mobilidade espacial, e da 

privatização do ambiente doméstico, solucionados, em parte, pela TV, que permite viagens 

(espaciais e temporais) sem sair casa – se transformou, com a intensificação da presença de mídias 

eletrônicas no cotidiano urbano, especialmente as plataformas digitais (e, mais ainda, suas versões 

pocket), que possibilitam privatizar novos ambientes, aos expandir os modos de consumo e a 

biblioteca de conteúdo a que se tem acesso. Assim, as atuais pesquisas de mídias de caráter 

etnográfico precisam “ultrapassar as fronteiras do ambiente doméstico para chegar aos novos 

espaços onde estes textos estão sendo significados e discutidos” (CAMPANELLA, 2010: 11).  

De tal forma, as pesquisas etnográficas em “segunda tela” apresentam algumas 

especificidades, tais como, a limitação no trato com grandes volumes de informações (em grupos 
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gigantes, heterogêneos e dinâmicos nos espaços online) por parte dos pesquisadores e as situações 

comunicacionais estudadas, que denotam interações entre sujeitos de interesses similares, 

mediadas por mídias sociais digitais, com compartilhamento de informações, ebulição de novos 

significados dados às narrativas e, até mesmo, remixação e/ou produção de novos conteúdos pelos 

espectadores, ajudando a reconfigurar seus papeis e relações enquanto receptores-produtores, 

“alterando sua própria percepção sobre textos e os fenômenos midiáticos e transformando sua 

relação com o meio televisivo” (ALMEIDA, 2016: 93). 

Esses agrupamentos, cujo elo pode ser compreendido como interesses interpretativos, 

ressignificativos e apropriativos de narrativas midiáticas distribuídas pela Netflix são bastante 

claros nos posts reproduzidos nas figuras 8 e 9. Eles foram selecionados por ser os dois primeiros 

que tematizam o carnaval à época da coleta (em 10 de fevereiro de 2018, por volta de 16h), 

publicados, respectivamente, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2018.  

Eles visam, prioritariamente, à nutrição do relacionamento entre usuários e simpatizantes do 

serviço de streaming com a marca-mãe, através de referências a séries originais dela “traduzidas” 

para o momento carnavalesco (fantasias e samba-enredo).  

Devido aos limites de espaço para reprodução e análise do material empírico, dentro desses 

posts, recortamos os comentários iniciais à postagem original, bem como, os primeiros “re-

comentários” (respostas de outro usuário ou da página a uma “fala”) por eles gerados, abertos com 

o filtro de relevância “top comments”. Apresentamos a figura 8 a seguir.  
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Figura 8 
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O post apresentado na figura 8 traz a adição de um álbum de fotos à página @NetflixBrasil. 

Ele conta com imagens recortáveis dos rostos de personagens de séries audiovisuais originais da 

empresa e um pequeno texto sugerindo-as como máscaras para compor fantasias de carnaval. 

Quando aos comentários e seus desdobramentos, a maioria é de apoio ao “Carnaflix”, um feriado 

de carnaval aproveitado fora do “circuito” de blocos, mas em práticas de binge-watching 

associadas ao serviço de streaming.  

Ademais, constatamos a aprovação das máscaras ofertadas, inclusive, com pedidos de 

máscaras de mais personagens, além da declaração de uma usuária de já ter pensado na ideia de 

fantasias de personagens de séries anteriormente a postagem. Logo, contabilizando-se as 

interações nos prints, incluindo da própria página, esse assunto é o mais recorrente, aparecendo 

trinta e sete vezes.  

Em um “ranqueamento” temático, em segundo lugar, com nove aparições, vêm as interações 

denotando a compreensão de uma “gramática” e seus sentidos possíveis, a qual é intrínseca ao 

grupo de espectadores-fãs de produtos audiovisuais produzidos, distribuídos e/ou exibidos pela 

Netflix. Elas se dividem em: quatro conversas sobre uma personagem de série original da empresa 

(incluindo uma “fala” da página); quatro declarações de usuários que dizem estar se divertindo 

com a conversa que ali se desenrola (sentimento para o qual é necessário, primeiramente, 

compreender do que se trata o diálogo); e uma referência cruzada com outra série original da marca 

– Black Mirror, pela ideia do relacionamento com uma plataforma de streaming. 

Além desses, cinco interações personificam a marca, discutindo um potencial 

“relacionamento” com ela ou o recebimento de “aulas” dela. Em outro, ainda, observamos a alusão 

a discussões “em alta” nas redes sociais digitais naquele momento, isto é, referências externas aos 

produtos audiovisuais relacionados à Netflix, mas compartilhadas e compreendidas pelo grupo, 

pois muitos de seus membros participam de ambientes digitais comuns, como as redes online. 

Nessa conversa, há, ainda, quatorze marcações, em que terceiros são convidados àquela  

cena discursiva. São, assim, proposições, convocações de novos usuários para a interlocução ali 

em curso. 

O propósito dessa análise, de inspiração netnográfica, era identificar os usos, individuais e 

coletivos, da página como parte do “consumo cultural do calendário carnavalesco”, através da 

fruição de produtos audiovisuais exibidos pela Netflix em temporalidade, localidade e 

sequencialidade negociada entre consumidores e a plataforma, ou entre grupos de consumidores 
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(unidos por um relacionamento afetivo) e a plataforma. Essa escolha temática está associada à 

percepção, a partir do objeto de pesquisa, de vinculações cultura-comunicação-consumo, as quais 

aplicam, quase sempre, apropriação e negociação entre produtores e receptores.  

Acreditamos, assim, que as interações apresentadas se vinculam ao “movimento crescente 

de especialização comunicativa do cultural, agora organizado em um sistema de máquinas 

produtoras de bens simbólicos ajustados a seus “públicos consumidores” (MARTÍN-BARBERO, 

2015: 13).  Dessa forma, ajudam a reforçar os vínculos afetivos de consumidores com a Netflix, 

estimulando a participação nos ambientes de diálogo com a marca (suas páginas e perfis em redes 

sociais online).  

Por conseguinte, incentivam o consumo de seus produtos – tanto por motivações de 

entretenimento/ diversão, quanto pelo diálogo com sujeitos que falam uma “língua comum”, 

associada aos artigos televisuais exibidos pela plataforma e a temáticas neles desenvolvidas, isto 

é, pelo gozo e pela inserção no grupo. 

Nesse sentido, para romper com o maniqueísmo rigoroso entre as noções e posições de 

produção e recepção de bens culturais, parece vital pensar os modos de consumo associados a 

“processos de comunicação e recepção de bens simbólicos (...) [e enquanto] processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos.” (CANCLINI, 2005: 60). 

Essas questões de linguagens – tanto as que caracterizam os meios, quanto as relativas a 

vocabulários em comum do grupo, associados a conteúdos midiáticos audiovisuais e aplicados 

pelos usuários da plataforma e da página – em processos comunicativos, ajudam a promover  a 

complementaridade das mídias (televisão e Internet) e a integração do grupo. Isso se dá, 

primordialmente, através trocas simbólicas e regimes de reapropriação sociocultural observados 

em conversas na página, tais como, a presente na figura 9, reproduzida abaixo. 
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Figura 9 
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O post reproduzido na figura 9 é uma espécie de vídeo clipe, editado especialmente para a 

página brasileira da empresa na rede social online, dada a relação cultural nacional com o carnaval, 

necessária como base para a compreensão da paródia, a qual é executada, especificamente, naquela 

linguagem e naquele formato. Ele é constituído por uma música, cuja letra narra a história de fundo 

da série original Netflix, Stranger Things, um ritmo de samba enredo e, para completar a 

composição, imagens da série. É desenhado, portanto, como se se tratasse de um trailer para 

divulgação do seriado audiovisual. 

Adicionalmente, há, no post, um pequeno texto escrito, simulando um grito de guerra de 

puxador de escola de samba. Esse, que tradicionalmente, precede o canto do samba-enredo pelo 

intérprete no espetáculo de desfile em um sambódromo,25 antecipa a apresentação aos usuários da 

página do “samba-enredo” tematizado em Stranger Things. 

Em relação aos comentários e seus desdobramentos, vemos, basicamente, os de apoio 

(novamente) a um “Carnaflix”, com as práticas de binge-watching na plataforma de streaming; ou, 

ainda, aqueles exaltando o dito “samba enredo” sobre a série. Eles somam trinta e cinco inserções.  

Nos demais comentários e “re-comentários”, observamos seis reclamações ou pedidos de 

novos conteúdos audiovisuais na plataforma ou de renovações daqueles já disponibilizados. Isso é 

bastante frequente em interações entre usuários e a página, conforme observado em outras análises 

de posts dela e suas reações.  

Notamos, ainda, uma reclamação de natureza técnica, também já apreciada em outros 

momentos, mas com recorrência infinitamente menor. Outro ponto de destaque nas interações 

discursivas estudadas é o emprego do recurso de marcação, tão intenso quanto no post 

anteriormente apresentado (acionado trinta e duas vezes). 

Nas análises dos posts acima e das interações por ele geradas, com o auxílio da netnografia, 

buscamos uma aproximação, na tentativa de melhor compreendê-la, de uma “des-

(r)estabilização”26 da relação consumo-cultura, com ressignificação de um “marco cultural” via 

                                                           
25 Informações retiradas do verbete “escola de samba”, na enciclopédia coletiva online, Wikipedia.  
26 Desestabilização do que “já dado”, para estabelecê-lo de outra maneira. Isso, é claro, tendo-se em conta que 

houvesse estabilidade em um primeiro momento. Tal situação, porém, é considerada impossível e improvável em um 

caráter mais amplo e de longa duração, pois a cultura é da ordem do humano, portanto, mutável, interpretável, 

reconstituível, apropriável. Ela tem sentidos próprios quando acionada por sujeitos específicos e/ou em situações 

contextuais específicas. 
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consumo de audiovisual na Netflix e com modificações na relação com uma situação mais ou 

menos demarcada na cultura do país e (re)midiatizada com auxílio da empresa de streaming.  

Trata-se, então, dessa ressignificação da festa carnavalesca pela lógica de consumo de 

audiovisual (mercadológica, do lado da empresa e de fruição, do lado dos consumidores), que pode 

ser compreendida como uma apropriação criativa, “reconfiguração das mediações em que se 

constituem os novos modos de interpelação dos sujeitos e de representação dos vínculos que dão 

coesão à sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 2015: 14). 

Reforça, assim, o cotidiano como espaço de astúcias, usos criativos, artes de fazer. Logo, a 

experiência de reconfiguração do Carnaval por usuários da página, com a evocação de um “bloco” 

daqueles que ficarão em casa e sua propagabilidade, com o envolvimento de mais pessoas no 

diálogo, sejam aqueles que já faziam parte dele, sejam os convidados por marcação (recurso da 

rede social online) se torna mais uma “[d]Essas “maneiras de fazer” [que] constituem as mil 

práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção 

sociocultural.” (CERTEAU, 2017: 41). 

Logo, nos usos e apropriações de objetos culturais e, principalmente, nas relações de 

socialidade a eles articuladas, a mensagem (figura 10) que fica é essa, a qual circula em uma página 

“não oficial” da Netflix, na mesma rede social online, e em outras “esquinas” naquele e em demais 

ambientes digitais: respeito. Seja igual ou diferente, o que importa é o respeito ao outro, faça ele 

parte da mesma tribo ou não.  

E, complementamos: esse respeito mútuo deve perpassar não apenas o carnaval, mas todos 

os dias do ano, pois a apropriação criativa de elementos culturais não incorre em necessidade de 

sufocamento do outro para poder existir. Pelo contrário; a beleza da cultura, especialmente quando 

engenhosamente acessada com astúcias cotidianas, está em sua multiplicidade (mensagem que, 

aparentemente, não foi suficientemente propagada, dada a cultura do ódio atualmente disseminada, 

infelizmente, com o auxílio de plataformas digitais). 
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Figura 10 

 

3.3 Um olhar sobre fenômenos culturais online 

Nosso objetivo é olhar para os consumidores, sujeitos do processo de consumo e tentar 

entender como experimentam a ambiência da página na complementaridade (ou não) de fruição 

dos conteúdos audiovisuais exibidos pela Netflix. Nesse estudo, levamos em consideração que, em 

mundos midiatizados, os espaços de socialidade estão, cada vez mais, misturando esferas de 

atuação e influência online e off-line, de modo que há culturas circulantes em grupos na internet, 

com sistemas de significado e símbolos aprendidos, tendo a linguagem como protagonista e a 

materialidade da mediação com papel próprio.  

Nesse sentido, adotamos e pensamos os pressupostos e procedimentos da perspectiva 

etnográfica, pois sua principal contribuição para pesquisas sobre objetos digitais é o estudo dos 

usos, apropriações e negociações de práticas sociais cotidianas nas redes (HINE, 2000 e 2005). 

Advinda de uma tradição antropológica, de maior imersão e esforço em compreender o outro, não 

o tira de seu lugar de fala, mas deixa sua voz fluir no espaço em que se sente mais confortável e 

em que sua ação é mais natural.  

De tal modo, um olhar de inspiração etnográfica é principal mecanismo por que observarmos 

questões de novos usos e relacionamentos, estabelecidos por consumidores com meios de 

distribuição de conteúdos audiovisuais, em uma ambiência tecnológica radicada na Internet 

(pensando Netflix como serviço de streaming, e Facebook como rede social online, onde ocorrem 

fluxos de trocas informacionais e comunicacionais). Como método de investigação antropológico, 

congrega procedimentos e técnicas para a investigação de realidade social, pela observação e 

inserção de pesquisadores em comunidades estudadas, propiciando relação mais subjetiva, mais 

humanizada com o processo de pesquisa e os sujeitos, cujas experiências se deseja compreender. 
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Dessa maneira, tendo em vista que o repertório de métodos de pesquisa deve se atualizar 

para acompanhar as novas paisagens de mundos online, no estudo de práticas culturais de  

comunidades afetivas que se desenvolvem em ambientes (comunicacionais e, por isso, relacionais) 

digitais utilizamos a netnografia, “pesquisa observacional participante baseada em trabalho de 

campo online”, por ver em comunicações com mediações digitais, fontes de dados (KOZINETS, 

2014: 61-62) para “estuda[r] as práticas culturais complexas em ação, atraindo nossa atenção para 

uma multiplicidade de ideias fundamentadas e abstratas, significados, práticas sociais, 

relacionamentos e sistemas simbólicos” (Idem: 31). Ela parece uma abordagem de pesquisa 

promissora, pois envolve a observação participante segundo procedimentos metodológicos (Idem: 

72) adaptados às especificidades de interações sociais com a mediação de dispositivos 

tecnológicos de comunicação digitais. 

 

A netnografia, a etnografia de grupos eletrônicos, estuda as práticas culturais complexas 

em ação, atraindo nossa atenção para uma multiplicidade de ideias fundamentadas e 

abstratas, significados, práticas sociais, relacionamentos e sistemas simbólicos. (...) em 

nossa busca de maior compreensão dessa nova paisagem, sempre em transformação, das 

comunidades e culturas online. (Idem: 31)  

 

Em agrupamentos digitais, é especialmente interessante, por se preocupar com 

especificidades tempo-espaciais e intervenções de mediações tecnológicas em diálogos entre 

sujeitos, que modificam suas práticas nessas ambiências, positivamente ou não. Para o nosso 

objeto de estudo, a abordagem netnográfica é singular, ainda, por permitir um olhar menos 

intrusivo e matematizado, deixando o objeto (espaço constituído de sujeitos (cri)ativos) falar por 

si, e emanando riqueza de apropriações, usos negociados e práticas de consumo em rede, na face 

mais fascinante do cotidiano – a atuação nas microesferas da vida social. 

Por um lado, as bases da etnografia, tais como, a imersão e especificação do grupo estudado 

devem, então, ser mantidas na netnografia (POLIVANOV, 2013: 9), que adapta, para as 

modulações digitais, os procedimentos etnográficos fundamentais. Por outro, algumas das 

distinções (KOZINETS, 2014: 69) da netnografia em relação a etnografia tradicional são a relação 

tempo-espacial com os sujeitos; as despesas financeiras e energéticas com a pesquisa; as 

linguagens, posturas e comportamentos observados; a confiabilidade na veracidade das 

informações e identidades com que se depara; a coleta e armazenamento de dados digitais; e as 
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questões éticas da relação pesquisador-sujeitos, tanto em termos de disclosure ou lurking, quanto 

do caráter público/privado das informações extraídas de ambientes digitais (KOZINETS, 2002: 8). 

Em relação ao trabalho de campo mais tradicional, debruçar-se sobre comunicações 

mediadas por tecnologias digitais, estudando seus fenômenos culturais, como as comunidades 

online (KOZINETS, 2014: 61-62), tem diferenças fundamentais. Dentre elas, a alteração da 

natureza da interação (tanto coagida quanto liberada) por especificidades do meio tecnológico em 

que é realizada, o anonimato, a acessibilidade à participação (de quem tenha acesso à tecnologia, 

à rede e às habilidades em seus usos) e o facilitado arquivamento dos dados no meio digital (Idem: 

69). 

 

O uso do termo netnografia, nesse caso, representaria a tentativa do pesquisador de 

reconhecer a importância das comunicações mediadas por computador nas vidas dos 

membros da cultura, de incluir em suas estratégias de coleta de dados a triangulação entre 

diversas fontes online e offline de compreensão cultural, e de reconhecer que, como 

entrevistas ou semiótica, a netnografia tem seus próprios conjuntos de práticas e 

procedimentos exclusivamente adaptados que a distinguem da conduta de etnografia face 

a face. (Idem: 62) 
 

Entretanto, mesmo com esses particularismos, mantém-se a visão holística da etnografia 

quanto ao comportamento humano, compreendendo e respeitando os cruzamentos entre elementos 

culturais, sociais, políticos, econômicos, etc. e as práticas e interações dos sujeitos.  

 

Na abordagem etnográfica, o fato social não é percebido como isolado, mas sim articulado 

com outras esferas da vida que se relacionam e ganham sentido dentro de um todo que as 

precede. (...) As “novas mídias”, portanto, entram na vida de sujeitos específicos que se 

orientam a partir de códigos culturais particulares que criam práticas diversas a serem 

analisadas. (CAMPANELLA e BARROS, 2016: 8) 

 

Logo, essa forma de aproximação com o objeto considera particularismos dos espaços 

digitais, com tudo que os envolve (acessos, habilidades, temporalidade e atenção fragmentadas, 

mobilidade, dilemas éticos na divulgação de dados, etc.), mantendo a visão mais globalizante da 

etnografia para a investigação do comportamento humano, compreendendo e respeitando 

cruzamentos entre elementos culturais, sociais, políticos, econômicos, etc., além de práticas e 

interações de sujeitos. Por esse motivo, é necessário que os instrumentos para acessar e examinar 

configurações da sociedade sempre levem em conta suas mudanças e permanências, promovendo 
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um diálogo entre passado e presente, para melhor compreensão e interpretação das culturas – em 

nosso caso, digitais. 

A netnografia é, então, uma abordagem de pesquisa que não transpõe, mas adapta os 

procedimentos etnográficos tradicionais (planejamento, entrada, coleta de dados, interpretação e 

restrições éticas) para ambientes digitais (KOZINETS, 2014: 60). De tal modo, leva em 

consideração os particularismos do online, em que as dinâmicas comunicacionais e a interlocução 

entre pesquisador e sujeitos de pesquisa são interpostas por elementos distintos (AMARAL et al, 

2008: 34).  

  “A netnografia, portanto, segue estes seis passos da etnografia: planejamento do estudo, 

entrada, coleta de dados, interpretação, garantia de padrões éticos e representação da pesquisa” 

(KOZINETS, 2014: 62). Assim, ela ajuda a melhor compreender a dinâmica de interações, culturas 

e comunicações digitais e de suas práticas culturais pela “multiplicidade de ideias fundamentadas 

e abstratas, significados, práticas sociais, relacionamentos e sistemas simbólicos” (Idem: 31). 

Kozinets aponta que uma grande diferenciação entre as duas (etnografia e netnografia) é que 

a versão tradicional complementa os discursos com a observação de comportamentos, porém a 

observação (e recontextualização) dos atos conversacionais é a fonte de dados por excelência da 

outra, por causa da comunicação mediada por computadores e afins (KOZINETS, 2002: 7).  

Então, algumas das questões especiais com que a netnografia lida são: o trabalho de campo 

online, em que a interação do pesquisador com os sujeitos e entre esses é mediada por computador 

(ou outras tecnologias digitais); a possibilidade de minimizar a influência do pesquisador nos 

comportamentos dos sujeitos da comunidade estudada, através da observação não participante, o 

lurking, ou “observar sem ser observado”; as maiores incertezas sobre as identidades dos sujeitos 

em grupos online; a economia de tempo e financiamento das pesquisas; as distintas formas de lidar 

com o material coletado (em muitos casos, pulando etapas de transcrição e os erros que podem 

advir delas); as diferentes linguagens – desde a perda do gestual e facial até, por exemplo, uma 

gramática específica de redes sociais online.  

Kozinets fala, ainda, de duas preocupações éticas na netnografia: quanto ao caráter 

público/privado das informações extraídas de ambientes digitais e quanto ao consentimento 

informado em ambientes digitais. Devemos considerar, inclusive, que, em pesquisas com coleta 

de informações, exclusivamente, por lurking, o pesquisador opta por não informar aos sujeitos 

sobre a observação do espaço online e, com isso, sobre a subsequente extração de dados (Idem: 8). 
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Ele indica que há opiniões conflitivas de pesquisadores na discussão sobre esse caráter 

público ou privado de ambientes online com argumentos. Por um lado, argumenta que há 

consentimento implícito ao se postar em uma “área pública”, contanto que o pesquisador preserve 

o anonimato dos informantes. Por outro, replica que espaços digitais dissolvem as distinções 

tradicionais entre público e privado, tornando confusas as delimitações usuais de anonimato, 

confidencialidade e consentimento informado (Idem: 8).  

Assim, o autor recomenda alguns procedimentos éticos para a pesquisa netnográfica, que 

incluem a apresentação do pesquisador e de seu trabalho (quando possível), a manutenção do 

anonimato dos sujeitos, feedbacks de membros da comunidade online (caso o pesquisador se 

revele), e consentimento informado dos sujeitos para divulgação da pesquisa (também em casos 

que não o de lurking) (Idem: 9). 

De fato, a questão do lurking é mais aprofundada por outros estudiosos (AMARAL, 2010: 

131), pois o autor defende a observação participante e a divulgação da presença do pesquisador 

aos sujeitos da comunidade online, especialmente porque trabalha com pesquisas de Marketing. 

Desse modo, tendo em conta as vantagens e desvantagens do silenciamento do pesquisador para o 

estudo (Idem: 131), optamos por realizar as primeiras observações, coletas e análises na posição 

de observador não participante.  

Nossa decisão está baseada na ênfase dada ao caráter espontâneo das interações observadas 

na página @NetflixBrasil, o principal interesse da pesquisa e, com isso, o temor de uma revelação 

de pesquisar acabar por coibir tais práticas entre os usuários (consideradas importantes não apenas 

por causa da pesquisa, mas também, pela própria socialidade entre eles). Ademais, reconhecemos 

o risco, ainda que pequeno, de conflito com a página em si, por se tratar de um canal de uma 

empresa e, logo, com intuitos, em última instância, comerciais. 

No entanto, cabe reiterar que, como a netnografia recepciona, ainda, outras formas de olhar 

e pensar fenômenos culturais e sociais, permite a complementação das nossas investigações com 

duas entrevistas semiestruturadas, com usuários icônicos da página, para tentar entender se o que 

observamos nas interações condiz com suas percepções e práticas. Esse contato, também mediado 

por tecnologias digitais, rompe um pouco com o posicionamento de total lurking, pois foi 

necessária a apresentação da pesquisadora e da pesquisa, ao contatar usuários e convidá-los a 

participar do estudo, como informantes privilegiados. 
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Considerando tais questões, um dos nossos propósitos com na análise de inspiração 

netnográfica é identificar e analisar, em comentários a posts, na página @NetflixBrasil, aquilo que 

optamos denominar de “interações interusuários”, isto é, comentários de usuário a falas de outro 

– usos como: um simples diálogo de humor, informações sobre séries específicas, “piadas internas” 

(relativas a linguagem ou conteúdo de um produto audiovisual no qual há interesses comuns), o 

processo de distribuição de produções audiovisuais, outras plataformas de streaming ou download 

de conteúdos audiovisuais, entre outros...  

A ideia é, assim, compreender se nessas interações se dá um consumo, não apenas, 

transmídia de produtos audiovisuais (buscando – e criando – informações complementares), mas 

também, coletivo, pois, de algum modo, a inserção feita por um usuário (alfa na conversa) 

contribui para a informação/entretenimento de outro. 

Vemos exemplos de tais práticas nas conversas desenvolvidas a partir dos dois últimos posts 

do ano de 2017, ambos do dia 31 de dezembro, coletados em 26 de janeiro de 2018, por volta de 

22h50 e apresentados aqui em ordem cronológica. Escolhemos esses textos por sua natureza 

extrínseca, isto é, em essência, não se pretendem como divulgação de produtos da plataforma 

(séries e filmes de produção original e/ou distribuição exclusiva; novas temporadas; renovações; 

estreias; e promoção de seus produtos audiovisuais e de personagens desses), como alguns dos 

anteriormente acionados.  

Se destinam, no entanto, prioritariamente, à manutenção do relacionamento dos usuários e 

simpatizantes do serviço de streaming com a marca que o representa (Netflix), reforçando os 

vínculos afetivos com ela, encorajando a recorrência da “presença” (digital) nos ambientes de 

diálogo com a marca (suas páginas e perfis em redes sociais online) e, consequentemente, 

incentivando o consumo de seus produtos – não apenas para usufruir (entretenimento), mas 

também, para compreender a gramática própria de seu grupo de consumidores e, assim, participar 

daquela tribo ou comunidade afetiva (participação). 

Por essa razão e pelos limitantes “espaciais” para a reprodução da imensidão de informações 

que podemos encontrar, quando fazemos pesquisas online, decidimos aplicar o seguinte recorte: 

dentro desses dois posts, selecionamos o primeiro comentário à postagem original aberto (com o 

filtro de relevância “top comments”), que gerou mais de um “re-comentário”, seja uma resposta 

de outro usuário, seja da página.  
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É importante frisar, ainda, que, como o objetivo era observar o desenrolar de uma conversa 

(ainda que cada sujeito dê apenas uma contribuição, sem tréplica) entre usuários, optamos por 

desdobrar as interações com mais de uma resposta. Contudo, para o post reproduzido na figura 10, 

o primeiro comentário que se adequaria às especificações não foi desmembrado, pois tratava, em 

sua maioria, de pedidos de conteúdo (direcionados à empresa, e não a outros usuários).  

Logo, não traria a riqueza de trocas que buscávamos e ocuparia amplo espaço no trabalho, 

dado o grande volume de re-comentários. Cabe revelar, também, que, na primeira interação 

interusuários analisada, foram apagadas quatro imagens dos prints, de modo a preservar a 

identidade dos sujeitos na conversa. Reproduzimos a figura 11 abaixo. 
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Figura 1127 

 

Na figura 11, constatamos que o post tem formato de imagem (com texto escrito como seu 

elemento central), acrescido de um pequeno texto. Com conteúdo de cunho humorístico, fala sobre 

resoluções de final de ano e conclui que a principal é assistir a séries sem acabar dormindo. Quanto 

ao comentário e seus desdobramentos, essa seria apenas mais uma situação comunicativa em que 

um usuário se utiliza daquele ambiente digital para fazer um apelo à página (de certo modo, 

percebida por usuários como a personificação da empresa) pela distribuição de uma série ficcional 

específica.  

 

Isso é perceptível na relação que se estabelece entre os assinantes e a empresa. Além de 

um contrato comercial, há uma relação que se constrói na troca, até, por vezes, de afetos. 

Os fãs propagam o nome Netflix pela internet das mais variadas formas, e demonstram 

identificação pela empresa com afetividade e personificação da marca (...) (BRAGHINI, 

2016: 3) 

 

Entretanto, a análise das interações interusuários e desses com a página (nesse e em outros 

posts, não presentes aqui pelo limite de páginas do artigo) salienta que o circuito comunicativo 

mencionado, entre o usuário alfa (que fez o comentário original) e a página e, principalmente, o 

tema dessa conversas já é habitual. Dessa maneira, percebemos que esse usuário ganhou certa 

popularidade e reconhecimento entre os demais, recorrentes na página, inclusive, com apoiadores, 

que se envolvem em sua “causa”, ainda que pelo aspecto cômico ou participativo da situação. 

                                                           
27 Nessas interações, percebemos a menção a um Netflixer, que sempre faz pedidos de disponibilização das séries 

“Hércules” e “Xena”, já tendo se tornado uma figura emblemática entre os demais e com a própria página. 
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Ademais, as próprias interações entre o usuário alfa e a página expressam familiaridade entre 

os dois, deixando ao observador (não participante daquele circuito comunicativo) a impressão de 

que o alfa e, bem, o outro sujeito da conversa (aquele que responde pela página) se conhecem em 

outros ambientes (se apenas digitais ou também físicos, não fica claro). 

Quanto às interações, contabilizamos vinte subsequentes ao comentário, sendo uma 

classificada como resposta da página, três como réplicas do usuário alfa e dezesseis de outros 

usuários. O principal interesse nessa análise, contudo, não é o aspecto quantitativo, mas a 

qualidade dessas interações, que se operacionaliza, especialmente, nesse último grupo, em que 

usuários conversam entre si. 

Assim, dessas dezesseis interações interusuários, contatamos que uma é direcionada à 

página, com uma dúvida sobre calendário de uma série ficcional exibida pela empresa e outra, um 

pedido de ajuda para descobrir o nome de um seriado específico, enviado ao grupo, sem respostas. 

Há, ainda, uma marcação de um terceiro (pessoa não envolvida naquela cena discursiva), 

destinando-se a convidar um novo usuário para a conversa.  

Ela evidencia que aquele circuito e temática comunicativas (entre o alfa e a página) são 

recorrentes e ganharam notoriedade entre os sujeitos que “frequentam” esse ambiente digital de 

trocas comunicativas, de modo que pode ser o assunto de outras conversas, em outros ambientes 

(inclusive, físicos). 

As demais interações nesse grupo classificatório são respostas de outros usuários em apoio 

à requisição (no comentário original) ou réplica do alfa, ou àquela situação comunicativa em si. 

Em termos de linguagem, elas incluem textos escritos e imagéticos e, algumas, um código mais 

característico da internet, como hashtags, emoticons e selfies.  

Em vista disso, percebemos que há intimidade entre os usuários que participam desse 

“movimento” inciado pelo usuário alfa, no primeiro comentário analisado, evidente tanto nos laços 

entre os sujeitos, quanto no âmbito temático (aquilo do que falam). As interações interusuários 

caracterizam, então, certa configuração de comunidade afetiva e de interesses mútuos entre tais 

sujeitos (uma neotribo urbana), que estão conectados em rede e se utilizam das ferramentas 

digitais para fazer parte de algo. 

Outro caso em que se evidencia a proximidade entre usuários e/ou entre estes e a página, 

naquele ambiente, está expressa na figura 12, apresentada a seguir. 
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Figura 12 

 

Na figura 12, tempos o último post do ano de 2017, que é composto por um pequeno texto 

explicativo e uma imagem. A parte escrita faz referência ao universo de seriados audiovisuais, 

recuperando questões de formato, como “episódios” e “temporadas”. Já a ilustração, é 

esteticamente semelhante a um frame de produto audiovisual exibido pela plataforma Netflix.  
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Esses dois elementos textuais (escritos e imagéticos) por si só já são pistas do caráter fechado 

da mensagem em questão. Eles exprimem que, em termos de expectativa do emissor de 

compreensão da mensagem pelos receptores dessa, o discurso é endereçado apenas àqueles que 

“fazem parte do grupo”. Essa circunscrição se deve ao fato de que a postagem traz uma 

reminiscência de outro ambiente online (ademais, de acesso mais restrito do que a rede Facebook, 

pois há cobrança financeira – a partir do segundo mês de inscrição).  

Logo, é requerido, em tese, um consumo de séries e filmes via Netflix que seja o suficiente 

para imprimir na mente dos usuários as características básicas de apresentação dos vídeos, de modo 

que, ao se deparar com o post em questão, acionem tal memória visual, correlacionando a imagem 

da postagem à da plataforma de streaming. 

Em relação ao comentário, atentamos, ao mesmo tempo, para uma profunda vinculação com 

a empresa/ página e um completo conforto com a gramática de séries audiovisuais. A primeira 

situação se materializa na requisição, ainda que metafórica, de direção da vida do usuário alfa pela 

página/ empresa, justificada pela alegação de más escolhas do sujeito para sua própria vida durante 

aquele ano. O segundo ponto se manifesta com a imagem figurativa do “roteirista”, profissional 

do ramo cinematográfico, que escreve a narrativa e, na percepção geral de consumidores de 

audiovisual, “toma as decisões na história”.  

No que se refere às interações, contabilizamos um número bem menor nesse comentário, 

apenas três. Além disso, nesse caso, não houve manifestação da página, mas duas interações de 

outros usuários e uma tréplica – reação do usuário alfa a alguma resposta de outro usuário. 

Uma dessas interações teve caráter reiterativo da maior adequação da Netflix para “escrever 

o roteiro pessoal” do novo ano do que as pessoas que, efetivamente, o “encenarão”. As outras duas, 

a de um usuário desconhecido em resposta ao alfa e a tréplica desse, constituem um diálogo entre 

os dois, em que figuram algumas das séries ficcionais exibidas pela empresa. 

Dessa maneira, averiguamos um aspecto comunitário nas conversas, em que é necessária 

uma inscrição ao grupo para poder se comunicar com ele com êxito. Pelo cunho fechado da 

mensagem, é exigido conhecimento daquelas séries para absorver completamente as nuances ali 

acionadas. Aliás, ao não conhecer os produtos incorporados ao debate, a compreensão da conversa 

entre aqueles sujeitos se restringe a um traço mais superficial – sabemos que falam sobre séries, 

mas não a razão daqueles escolhas específicas e o que elas significam. 
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Nessas interações, notamos que a convergência entre conhecimentos e identidades (de 

caráter primordialmente individual) com mensagens midiáticas e elementos do cotidiano é um 

processo cultural, em que as tecnologias são facilitadoras, porém, somente conectadas a 

perspectiva cultural (MARTINO, 2015: 35). Nesse sentido, concluímos que as práticas 

(individuais, sociais, profissionais, de consumo) relativas à cultura computacional não se fecham 

em si, mas se agregam a sistemas simbólicos e significativos (KOZINETS, 2014: 18). 

Logo, depreendemos que, no estudo dessas trocas de informações, valores e significados 

entre os usuários da página, revela-se uma integração entre os ambientes físicos e digitais, com 

múltiplos significados culturais, relativos aos seus diversos usos e apropriações (POLIVANOV, 

2013: 3). Por essa razão, acreditamos que o estudo netnográfico das práticas de consumo e 

socialidade no ambiente da página @NetflixBrasil aborda a internet como elemento cultural, 

manufaturada por sujeitos específicos e com propósitos claros e contextuais.  

Por fim, conforme explica Kozinets (2002: 8), as conclusões da pesquisa netnográfica devem 

abordar a questão das limitações do meio e da tecnologia em que se localiza o objeto. Percebemos, 

com isso, como o estudo etnográfico é interessante e instigante, pois durante as etapas de coleta e 

análise de dados (que podem se sobrepor) (KOZINETS, 2002: 6), não observamos todo o conjunto 

de atos de uma comunidade online, mas apenas seus atos comunicativos (Idem: 8). 

Portanto, em resposta ao questionamento que, segundo o autor em que nos baseamos, o 

pesquisador deve fazer a si mesmo, no desenvolvimento desse estudo, duas importantes 

dificuldades encontradas (e, felizmente, superadas) foram: a) a definição do recorte da pesquisa, 

tendo-se em consideração que o objeto de estudo é extremamente rico, pois dinâmico, com novas 

postagens e interações de usuários a todo momento; e, b) obter a aceitação do papel de informantes 

privilegiados por parte dos usuários mais recorrentes e ativos na página (após longa e exaustiva 

busca “manual” por esses perfis de Netflixers, em que apenas um baixo percentual das pessoas 

contatadas deu retorno positivo).  

Quanto ao papel da entrevista no estudo etnográfico (Guber, 2001; Soriano, 2007 apud 

Brignol, 2014), é fundamental a combinação da observação participante com narrativas e relatos 

dos próprios sujeitos estudados, através de entrevistas. Elas, mais do que simplesmente confirmar 

ou refutar as conclusões a que chegamos pelos procedimentos de observação, integram a 

observação, tornando a pesquisa de campo mais completa e o conjunto de dados coletados mais 

rico. Ademais, possibilitam “observar, simultaneamente, o sentido do mundo social para os 
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entrevistados e as formas de interação através das quais se constrói esse mundo social.” 

(BRIGNOL, 2014: 100). 

Nesse sentido, nos esforçamos em desenhar a pesquisa e seus procedimentos, de modo a 

abrir espaço para a voz dos sujeitos interagentes nos ambientes estudados, buscando compreender 

quais eram os seus olhares em relação àquelas práticas. Para tal, selecionamos dois sujeitos 

recentes e ativos neste ambiente (denominados A e J, para proteção de suas identidades, em 

continuidade ao cuidado que tivemos ao printar os posts e comentários, uma das bases dos 

procedimentos netnográficos) e esboçamos cerca de cinco temáticas centrais, sobre as quais 

gostaríamos de ouvi-los falar. Elas foram:  

a) Relações entre consumo de audiovisual na plataforma da Netflix e interações na página 

(experiências pessoais e observação das demais experiências) 

b) Mudanças notadas no consumo de audiovisual pelo acompanhamento e interações na 

página (experiências pessoais)28 

c) Principais usos da página (experiências pessoais) 

d) Principais usos da página (observação das demais experiências) 

e) Linguagens próprias ao ambiente/ grupo 

Podemos classificar essas questões em duas vertentes: sujeitos (entrevistado ou os demais 

usuários) e práticas (plataforma vs. página, usos da página e linguagens). Logo, os objetivos das 

entrevistas eram entender as perspectivas dos sujeitos sobre: a relação de seu consumo na 

plataforma e usos da página, assim como, os observados nos demais usuários (se possuíam o olhar 

ao outro); seus usos da página; o papel da linguagem (elo) no ambiente da página.  

A declara sentir-se um pouco mais preguiçoso nos procedimentos de consumo audiovisual, 

atualmente, pois busca a página para ver novos lançamentos ou indicar produtos não tão populares 

a amigos. Para ele, o acompanhamento e a interação na página alteraram seu modo de consumo de 

audiovisual – antes, fundamentado em downloads via torrente – que estão mais colados à 

disponibilidade na plataforma, mas também, à publicidade na página. 

                                                           
28 Esse ponto parece ser repetitivo, mas seu desenho foi proposital, de modo a garantir que os entrevistados falassem 

sobre as relações entre a plataforma e a rede social digital, bem como, para possibilitar a observação de possíveis 

mudanças no consumo de audiovisual, após começarem a interagir com outros consumidores de produtos similares. 
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J expressa ter começado a acompanhar a página junto com o consumo na plataforma da 

Netflix, intentando a troca de ideias e conhecimento com demais consumidores. Isso resulta em 

recomendações e, com isso, seu maior consumo televisual. 

Para A, a página é um termômetro de conteúdos, ajudando-o a classificá-los entre: possíveis 

interesses, potenciais decepções e os pouco valorizados. Os principais usos da página de J são a 

troca de recomendações e a atualização em relação ao catálogo da plataforma (o que entra e o que 

sai dela). 

A acredita que os principais usos da página (de usuários, em geral) são baseados no modismo 

e na nostalgia, com a discussão dos mesmos produtos audiovisuais de que falam em outros espaços. 

J aposta no diálogo como centro das práticas de outros consumidores na página; por gostar de 

novidades, imagina que essa também seja a motivação dos demais. 

Finalmente, quanto ao elemento linguístico, A acredita que ambientes digitais discussão de 

audiovisual (ele vê a página como apenas um deles) são propícios ao encontro de sujeitos de 

interesses comuns, sobre os quais podem conversar. Diz, então, que utilizam termos e gírias que 

os identifique como fãs, diferenciando-os de consumidores de ocasião. J, por outro lado, não vê 

diferenças em estar ou não naquele ambiente para os modos de se comunicar dos sujeitos. Ele 

observa opiniões distintas e reações mais ou menos pacíficas à alteridade, declarando preferir (para 

si) usos “positivos” da página, nas trocas sobre conteúdos midiáticos. 

 Observamos, com isso, que, a despeito das expectativas de grandes potencialidades no 

consumo na página por parte de seus usuários, os sujeitos em si, não necessariamente, a percebem 

dessa maneira, inclusive naturalizando as linguagens que, a nosso ver, distinguem grupos de fãs.  

Talvez isso signifique uma naturalização dos modos de consumo já vinculados à Internet (e, por 

conseguinte, a possibilidade de percepção de quem está por dentro dessas práticas, de desvios ou, 

mesmo, leves rupturas) ou talvez, reflita tamanha continuidade de tais modos de consumo, que os 

próprios consumidores não percebem diferenças expressivas em seus processos de recepção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um contexto de on e off imbricados, abordamos os usos, apropriações e práticas, 

empregados na recepção de ficção televisiva audiovisual, entre sujeitos de interesses comuns, 

organizados em neotribos contemporâneas. As trocas entre consumidores na página 

@NetflixBrasil, na rede social online Facebook fazem parte do processo de consumo de produtos 

distribuídas pela empresa, em novos modos de se fazer, ver e significar a televisão (com o serviço 

de streaming podendo ser percebido, ao mesmo tempo, como diferente e igual, em relação ao 

modelo de negócio televisivo tradicional).  

Nesse processo interacional, relações de consumo mais convergentes, transmídias e coletivas 

podem se desenvolver, beneficiando-se dos facilitadores comunicacionais das novas mídias. 

Então, analisando as interações na página oficial brasileira da Netflix no Facebook, observamos o 

uso do espaço, por muitos usuários, para debater sobre aspectos do atual paradigma televisivo (da 

distribuição à circulação), assim como, questionar as questões de convergência cultural e 

tecnológica, em função das quais se tornam mais transparentes as assimetrias globais na 

disponibilização de conteúdos (relativas a bibliotecas, calendários, etc.).  

Nesse sentido, em uma aproximação entre cultura, comunicação e consumo, as saídas estão, 

muitas vezes, dadas nas apropriações criativas, compartilhada entre o grupo, se emprega as 

astúcias cotidianas, descobrindo outros lugares online para acessar os conteúdos desejados. Dessa 

forma, apesar da fluidez, as comunidades compartilham, até mesmo, formas linguísticas 

(vinculadas ao consumo ficcional audiovisual), que se transformam em código da tribo. Entretanto, 

é importante ressaltar que essas relações nem sempre são tão profundas ou mesmo existem e uma 

parte do que é dito no espaço da página faz parte de um jogo performático de mostrar “quem é 

mais fã, mais apaixonado, maior conhecedor”, com a configuração de uma persona, uma 

autoapresentação, para a qual as ambiências digitais oferecem facilitadores técnicos (como o 

barateamento, velocidade e a propagabilidade na transmissão de mensagens, quando comparado a 

algumas mídias mais tradicionais). (POLIVANOV, 2016). 

De todo modo, nosso questionamento na pesquisa era: em um contexto digital e midiatizado, 

como sujeitos (com acessos e habilidades para tal) podem trazer novos usos, apropriações e 

produções de sentido para os textos de ficção audiovisual, de modo a construir um consumo 

midiático mais coletivo e transmídia. Nosso objeto de pesquisa empírico para pensar tal questão 
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eram as postagens na página da Netflix na rede social online Facebook e os comentários por elas 

incitados, enquanto nosso objeto de pesquisa construído eram as relações entre consumidores 

desenvolvidas através das interações naquele ambiente. 

Em nossa hipótese, pensamos que, com a midiatização vinculando cultura e comunicação e 

as comunicações digitais em rede, ligando sujeitos para além de limitações geográficas, quem 

possui as condições técnicas para tal tende a se organizar em configurações neotribais urbanas (de 

interesses comuns, em geral, da ordem de produtos midiáticos que consomem/ pretendem 

consumir). Assim, as experiências de recepção podem ser mais coletivas, cultural e 

tecnologicamente convergentes e perpassar diversas mídias, possibilitando a promoção de 

negociações com os interesses comerciais das empresas, pautada na força do coletivo. 

Desse modo, ao realizar apropriações dos produtos midiáticos e do próprio ambiente digital 

da Netflix no Facebook, acreditamos que os consumidores podem aplicar subversões internas, 

alterando a ordem dominante por dentro. Mais ainda, acionando táticas (Certeau, 2017), podem 

(co)criar um consumo – mais do que simples internalização de uma lógica sistemática econômica, 

pensado e vivido como prática cultural, com múltiplas produções de sentido, construídas no 

compartilhamento de ideias na comunidade afetiva. 

Na pesquisa, avaliamos as interações na página da Netflix Brasil, a partir de alguns 

referenciais teóricos, como pensar o conceito de televisão, buscando entender as questões que 

envolvem a mídia, tais como, linguagens, formatos e gêneros e o que o cenário de digitalização 

implica para ela. Concluímos que há uma reformulação no meio, e não seu fim ou outra perspectiva 

apocalíptica.  

Dessa forma, refletimos sobre a Netflix como, ainda, uma forma de televisão, porém, com 

modulações distintas, chamada por Jenkins (2009) de mudança de paradigma da distribuição para 

a circulação, pois não se trabalha mais com uma lógica de broadcasting – nem em termos 

tecnológicos, nem de negócios. Os produtos audiovisuais chegam aos consumidores, então, por 

outras vias e as formas de financiamento das produções não passam mais pelas relações com 

anunciantes, mas pelo modelo de assinatura.  

Ou seja, há venda direta ao consumidor (e não mais “do” consumidor), tendo em vista que 

os desenvolvimentos tecnológicos permitiram o armazenamento de grandes volumes de dados e 

sua disponibilização não concomitante, tornando o custo marginal de serviço de streaming 

praticamente nulo, pois um mesmo produto pode ser acessado por diversos consumidores.  



150 
 

Outra questão importante em relação à Netflix e ao novo modelo de TV que ela representa 

são as modalidades de consumo que rompem com o fluxo, trabalhando novas formas de 

especialidade e temporalidade, de intensidades distintas. Em suas produções originais, ela quebra, 

até mesmo, com os formatos tradicionais, além de costumar disponibilizar conteúdos (originais e 

não originais) de uma só vez, deixando decisão de dos modos de fruição dos produtos aos 

consumidores.  

Contudo, cabe lembrar que esse modelo televisual não é automaticamente eficiente, pois o 

discurso de “TV everywhere” de serviços de streaming não corresponde à realidade, havendo 

assimetrias temporais e espaciais nos conteúdos (e no calendário desses) disponibilizados para os 

Estados Unidos e para os demais países, o mito da ubiquidade. Isso é expresso em algumas 

interações entre usuários na página, quando questionam a demora para liberação de determinados 

produtos.  

Pensamos, ainda, esse novo paradigma da sociedade da informação como colocado por 

Castells (2003), em que os aspectos online e offline são, em muitos casos, quase indissociáveis, 

com certa conformação de continuidade entre os âmbitos físicos e digitais. Por isso, questionamos 

os desiguais acessos à rede e a dispositivos de conexão, a partir da análise dos dados da PNAD 

2016.  

Vemos que as práticas consumo midiático tendem a passar, também, por mídias digitais, em 

especial no caso de nossa pesquisa. Isso porque, estudamos as conversas desenvolvidas na página 

em uma rede social digital de uma empresa cuja plataforma também está em um ambiente online.  

Assim, as experiências de consumo e interação entre a empresa e seus consumidores fazem 

caminhos ondulatórios entre espaços físicos e digitais. Percebemos, com isso, as profundas 

vinculações entre mídias e cultura, razão pela qual acionamos o conceito de midiatização, enquanto 

abordagem de estudos comunicacionais, que nos ajuda a refletir sobre os diálogos que têm lugar 

na página da Netflix.  

Nesse âmbito, observamos uma metalinguagem sobre questões da lógica de negócios ou das 

formas de espectatorialidade, ressignificação do calendário a partir da disponibilização de produtos 

midiáticos e, mesmo, vinculações da empresa e seus conteúdos audiovisuais a experiências 

culturais, tradicionalmente, vivenciadas fisicamente. 

Tendo em vista as narrativas midiáticas que os conectam, os usuários frequentes da página 

absorvem parte das especificidades linguísticas dessas, de modo que observamos, em algum nível, 
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linguagens próprias ao grupo. Esse código compartilhado é claro, primordialmente, quando se está 

de fora. Inclusive, de acordo com a observação de um dos entrevistados, pode ser um modo de 

diferenciação entre fãs e consumidores de ocasião, sendo comum em ambientes digitais de 

discussão de conteúdos audiovisuais, não apenas na página da Netflix.  

Percebemos a potência dessas organizações em tribos (MAFFESOLI, 2014), também, ao 

considerar produtos, como a série original Sense8 (e outras, retransmitidas), que haviam sido 

cancelados e foram comprados/ renovados pela Netflix. Obviamente, as decisões da empresa 

continuam sendo pautadas por interesses comerciais.  

Entretanto, essas aglomerações de sujeitos com interesses em comum são formas de força 

coletiva, para fazer frente a algumas decisões de negócio da empresa. À despeito da indubitável 

manutenção da lógica do lucro, por si só, mostram certo desvio no modelo tradicional televisivo, 

em que o consumidor dificilmente tinha esse poder, pois as próprias modalidades de organização 

de grupos eram mais complexas.  

Tais usos podem se constituir, então, enquanto astúcias e apropriações certeaunianas como, 

por exemplo, quando usuários ensinam, uns aos outros, modos de driblar a não ubiquidade, do 

calendário ou geográfica, para ter acesso e/ou ter acesso mais rapidamente a determinados 

produtos. Ademais o uso daquele espaço, ainda que de maneira individual, mas, obviamente, isso 

é mais “eficaz” quando coletivo, para questionar decisões de cancelamento ou encerramento de 

exibição de determinados produtos audiovisuais por parte da empresa configura subversão por 

dentro, pois emprega usos outros que os pensados pela empresa, para o espaço de comunicação 

por ela criado. 

Vemos, assim, que aspectos culturais estão cada vez mais vinculados aos digitais, como, por 

exemplo, a ampla aceitação de usuários da página, de máscaras inspiradas em personagens de 

séries da Netflix, como fantasias de carnaval. Falamos, por isso, em “culturas digitais”, que 

intensificam a necessidade de pensar, conforme Martín-Barbero (2015), as relações entre 

Comunicação e a Cultura. Ela é expressa, por exemplo, na fruição de uma semana “livre” no binge-

watching, ao invés de em espaços externos e práticas tradicionais carnavalescas. 

Como falamos das práticas empregadas pelos consumidores nos processos de consumo de 

audiovisual, a partir de interações na página Netflix, nos parece sensata a perspectiva teórica dos 

Estudos de recepção. Eles são, inclusive, amplamente vinculados a estudos televisivos, 
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considerando os receptores com um papel ativo no circuito comunicativo, além de ter um olhar 

especial para as negociações que os sujeitos empregam em suas práticas de consumo midiático. 

Lançamos mão, ainda, da pesquisa etnográfica, a qual contribui, em objetos digitais, para 

estudos de apropriações, negociações e práticas sociais cotidianas, conforme coloca Hine (2000). 

Além disso, possibilita um olhar mais subjetivo ao estudo, trazendo adequações para as 

especificidades de ambiências e mediações que perpassam a pesquisa na Internet, inclusive, com 

a complementação das análises por outros métodos, tal como, a entrevista. 

Voltando à nossa hipótese acreditamos que é, sim, possível o emprego de um consumo mais 

coletivo, convergente e transmidiático, no caso das interações na página da Netflix, pois notamos 

um potencial participativo e a potência de forças coletivas entre os seus consumidores. Então, 

ainda que não sejam empregadas ou mesmo apreendidas conscientemente, configura-se ali um 

espaço de astúcias cotidianas, para negociações e, por que não, metaforização da ordem dominante. 

Como contribuições para pesquisas futuras, gostaríamos de apontar três questões. Em 

primeiro lugar, as possibilidades de consumo midiático, no mínimo, desviante, quando da 

organização em coletividades, potencializando as artes de fazer cotidianas, com negociações e 

apropriações nos textos comunicacionais, que podem se dar em benefício de receptores-usuários.  

O segundo ponto é a necessidade e urgência de rever as assimetrias de acesso a conexão por 

internet e a dispositivos para alcançar mesma. Conforme notado nos dados da PNAD, a lacuna 

entre os indivíduos de maior e menor níveis socioeconômicos (ou seja, renda familiar e 

escolaridade) são absurdos, passando de 400%. Portanto, como estamos defendendo uma questão 

de potencialidade afirmativa dos usos das mídias digitais, é imprescindível que o acesso às mesmas 

seja amplamente disseminado.  

O terceiro caráter, que, inclusive, tem relações profundas com o contexto político do país, 

no momento em que estamos finalizando o trabalho, é a necessidade de um projeto de literacia 

midiática. Ela é fundamental para que todos tenham capacidade de acessar e “ler” variados textos 

midiáticos, assim como, produzir os seus próprios.  

As mídias, especialmente online, possuem ampla capacidade de disseminação da 

informação. Por isso, acreditamos que, quanto mais focos de pensamento crítico da mídia tivermos, 

mais fácil e rápidas serão as tendências de multiplicação de olhares analíticos, aplicados tanto a 

interações midiáticas mais “duras”, como as informacionais, quanto a de entretenimento, afinal, 

mesmo essas, possuem, por trás das aparências, estruturas de poder. 
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ANEXOS 

 

Entrevista – Informante privilegiado “A” 

Você pode falar um pouquinho sobre quando começou a acompanhar e interagir na página? 

Como você relacionaria o seu consumo de audiovisual distribuído pela Netflix e suas interações 

na página da empresa no Facebook? E em relação aos outros usuários da página (seus amigos 

ou apenas conhecidos daquele ambiente), você já percebeu ou viu alguém comentar a esse 

respeito? 

Eu acho que a Netflix me deixou preguiçoso, antes eu consumia bem mais, procurava, baixava por 

torrent, e hoje fico esperando surgir algo que me agrade por lá, as vezes passo mais tempo vendo 

o que assistir do que mesmo assistindo. Minha interação na página é mais pra ver os novos 

lançamentos e com meus amigos indico o que eu estou vendo é que não é tão popular. 

 

Acompanhar e interagir na página mudou seu consumo de Netflix? De que maneiras? 

A interação me faz ver o que está tendo de relevante, se vale a pena, me fez ver séries que eu 

passava direto, como Bojack Horseman e Grey’s Anatomy. 

 

Quais são os principais usos que você faz da página, por que a acompanha e interage nela (com 

seus amigos, com outros usuários (que você não conhece fora dali), com a própria página)? 

A página pra mim serve como um medidor do que eu devo dar uma chance, ou também pra criticar 

algo que seja superestimado na minha opinião, ou para enaltecer produções que não tem o 

reconhecimento merecido. 

 

E em relação aos demais usuários, quais são os principais usos que você identifica, que 

motivações você acredita que estão por trás das falas e interações deles (seja entre amigos, entre 

usuários e a página ou entre usuários que não se conhecem, mas se “encontram” apenas nela)? 

Acho que a maioria da galera da página vai por modismo, pelo hype, às vezes, estão ali comentando 

sempre os mesmo filmes e séries que são nostálgicas para elas. 

 

Você percebe especificidades (em termos de linguagem ou outras características) no grupo de 

pessoas que interage naquele espaço? Percebe diferenças nos comportamentos e falas (seus e dos 
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outros usuários) quando “conversam” sobre temas similares nos espaços de comentários da 

página e quando conversam em outros ambientes? 

Eu vejo que as pessoas se agregam por opiniões e gostos em comum, meio que encontram um 

amigo momentâneo q achou a série ou filme vistos genial, e ali encontram alguém pra conversar e 

trocar opiniões quando seus amigos próximos não viram a produção ainda, os grupos de Facebook 

sobre cinema (a Dias de Cinefilia, por exemplo) também ajudam a agregar gírias e termos que fica 

fácil a identificação de quem curte mesmo o audiovisual, daqueles que veem de uma maneira mais 

como passatempo. 

 

Entrevista – Informante privilegiado “J” 

Você pode falar um pouquinho sobre quando começou a acompanhar e interagir na página? 

Como você relacionaria o seu consumo de audiovisual distribuído pela Netflix e suas interações 

na página da empresa no Facebook? E em relação aos outros usuários da página (seus amigos 

ou apenas conhecidos daquele ambiente), você já percebeu ou viu alguém comentar a esse 

respeito? 

Comecei a acompanhar a página logo quando fiz minha conta na Netflix, pois sabia que ali teria 

outros consumidores com quem eu poderia trocar ideias e conhecimentos. E isso aumentou muito 

meu consumo, pois graças a recomendações eu comecei a assistir mais coisas. 

 

Acompanhar e interagir na página mudou seu consumo de Netflix? De que maneiras? 

Aumentou sim, pois foi trocando ideias e recomendações que eu conheci mais séries e filmes. 

 

Quais são os principais usos que você faz da página, por que a acompanha e interage nela (com 

seus amigos, com outros usuários (que você não conhece fora dali), com a própria página)? 

Meus principais usos são trocar recomendações, e acompanho pra sempre ficar por dentro sobre o 

que está entrando e saindo do catálogo.  

 

E em relação aos demais usuários, quais são os principais usos que você identifica, que 

motivações você acredita que estão por trás das falas e interações deles (seja entre amigos, entre 

usuários e a página ou entre usuários que não se conhecem, mas se “encontram” apenas nela)? 
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O diálogo, gosto de conversar sobre filmes e séries, conhecer coisas novas e eu acho que é isso 

que motiva os outros usuários a estarem ali também.  

 

Você percebe especificidades (em termos de linguagem ou outras características) no grupo de 

pessoas que interage naquele espaço? Percebe diferenças nos comportamentos e falas (seus e dos 

outros usuários) quando “conversam” sobre temas similares nos espaços de comentários da 

página e quando conversam em outros ambientes? 

Não tem muitos diferença conversar na página ou fora dela, pois a opinião das pessoas é a mesma, 

algumas não aceitam críticas sobre coisas que elas gostam e as vezes isso gera alguns pequenos 

confrontos, mas faz parte e isso vai acontecer na página ou fora dela. Eu prefiro usar a página do 

para informações e diálogos saudáveis mesmo, troca de ideias e recomendações. 

 


