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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é discutir os principais conceitos da narrativa audiovisual tendo 

como proposta a construção de uma base teórica para pesquisas que tem como objeto de 

análise a produção de vídeos para internet. Parte-se de questões que relacionam a narrativa 

audiovisual na web com o modelo televisivo de contar histórias buscando compreender, em 

que medida, os métodos e procedimentos adotados pelos autores de referência utilizados são 

suficientes para analisar as experiências contemporâneas do uso do vídeo na internet como 

produto narrativo. No escopo dessa reflexão são realizadas revisão bibliográfica e a análise 

da materialidade do audiovisual. 
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Introdução 

 A reflexão em torno da centralidade do audiovisual faz-se relevante em face da 

ampliação de sua produção e consumo (RINCÓN, 2006), constituindo-se como um modelo 

singular de narrar e produzir sentido (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004). Assim, ao 

olharmos para nossa contemporaneidade, podemos constatar “una proliferación de imágenes, 

que las imágenes tienen el don de la ubicuidad y que habitamos una extraña fascinación por 

la reproducción visual” (RINCÓN, 2006, p.203). Essa fascinação a que o autor faz referência 

apresenta-se no uso de plataformas online, como, por exemplo, o youtube, facebook, snapchat 

e vimeo, como elementos que viabilizam na contemporaneidade a convergência midiática 

(JENKINS, 2009). Está presente também no aumento do uso de vídeos sob demanda, e 

também com o processo de digitalização da televisão, que, com mais mobilidade, expande as 

possibilidades de conexão, e, consequentemente, a sua circulação na sociedade para além da 

poltrona da sala de estar.  

E é possível aferir parte desse engajamento através das visualizações e 

compartilhamento nos canais online e através de pesquisas que medem a audiência de TVs 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Mestrando do Curso de Comunicação Social da UFJF, email: rodrigo.lobao.gotti@gmail.com   
3 Professora do Curso de Jornalismo e do PPGCOM-UFJF, email: iluskac@uol.com.br  
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na internet no Brasil. Tais pesquisas registram aumento significativo de consumo audiovisual 

online, principalmente entre os jovens: 

 

Em julho de 2015, 53% dos brasileiros conectados à internet afirmaram que assistem 

vídeos frequentemente e 23% assistem pelo menos 5 (cinco) vídeos por dia ou mais.  

O público que mais consome está na idade entre 18 a 24 anos (com 28% dos 

entrevistados), seguido dos jovens entre 10 a 17 anos (24%) (COUTINHO; LOBÃO, 

2015). 

 

Considerando-se tal centralidade do audiovisual, busca-se conceitos que são capazes 

de elucidar em que medida a narrativa da TV tradicional, ou seja, aquela estruturada a partir 

das potencialidades da radiodifusão, aproxima-se (ou se distancia) da narrativa de uma TV 

online. Tal discussão torna-se não apenas relevante, mas também complexa, frente aos 

obstáculos que se impõem à própria análise da TV (JOST, 2010). Afinal, como afirma 

François Jost (2010), esse objeto empírico possui primazia na sociedade – todos o 

reconhecem e tem algo a dizer sobre o meio, portanto não haveria algo que a pesquisa 

contemplaria que não tenha sido abordado pelo senso comum. 

Na perspectiva do autor, a televisão nasce a partir da fusão de técnicas importadas 

(como as técnicas do cinema e do rádio), mas o meio só se constitui como mídia a partir do 

momento em que essa apropriação vira exceção e não regra. Ou seja, quando se inicia a 

produção de programas exclusivos para o meio, constituindo um corpo sintático próprio. 

Além disso, a característica marcante da fugacidade, presente na televisão tradicional, é outra 

observação a ser pontuada pelo pesquisador dessa mídia.  Pois, como a composição da TV é, 

basicamente, de sons e imagens, uma análise desse vínculo e da produção de sentido 

resultante dessa combinação pode ser insuficiente devido a uma “articulação cotidiana da 

efemeridade de um fluxo na regularidade do tempo social” (JOST, 2010, p.26). 

Historicamente, a TV produziu grande parte de seus programas ao vivo, assim, as emissões 

que eram filmadas (em película) “conquistavam o estatuto de obra [e] recebiam um 

tratamento dessa ordem; já as emissões de palco (os debates, as apresentações de telejornais 

etc.) desapareciam nas lixeiras da história” (JOST, 2010, p.26-27).  

Para o autor, portanto, esses desafios explicam o porquê de as pesquisas centrarem 

suas atenções em programas, e não na programação. E o desejo de ver além, ou da tele + 

visão (JOST, 2010, p. 40) cria sua linguagem a partir das técnicas que emergem de maneira 

singular para essa mídia, como por exemplo, a difusão de imagens ao vivo que, em 

antagonismo com o cinema, prolonga o mundo do espectador: 
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Essa propriedade tátil da televisão é sublinhada por McLuhan, que vê nisso um 

argumento de peso para dela se desconfiar [...] independente dos eventuais perigos, 

essa tactilidade do ao vivo tem duas incidências fortes, uma sobre os programas e 

outra sobre a relação com o telespectador (JOST, 2010, p.46) 

 

 

Nessa medida, o artigo pautou-se nas investigações de autores do processo narrativo, 

como Luiz Gonzaga Motta (2013) que traça conceitos sobre o ato narrativo em si ao propor 

uma análise pragmática para compreender a construção de sentido implicada nas trocas 

simbólicas entre emissor e destinatário. E, sobretudo, pesquisadores que trabalham a narrativa 

do ponto de vista das televisualidades, como os da tradição dos estudos culturais latino-

americanos, Jesús Martín-Barbero; German Rey (2004), Omar Rincón (2006); e também o 

francês François Jost (2010).  

Para análise empírica, optou-se pela utilização de um canal de divulgação científica 

no youtube, a TV NUPES-UFJF4. A escolha está pautada pelo fato de este ser o objeto de 

análise destes pesquisadores que investigam a contribuição de canais públicos online de 

divulgação da ciência. Parte-se da hipótese de que as tecnicidades aplicadas na produção 

audiovisual sofrem adaptação de um meio para o outro, além de a experiência de consumo 

apresentar-se de modo diverso, uma vez que aparecem novos atores no processo 

comunicativo, estabelecendo novos pactos e novos pressupostos. Espera-se que o confronto 

de conceitos possibilite a composição de uma base teórica para pesquisas que utilizem a 

elaboração e o consumo de vídeos para a web como objetos empíricos.  

Além disso, essa abordagem tem relevantes implicações metodológicas para 

pesquisas sobre a narrativa audiovisual na internet, que pode lançar mão de critérios de 

avaliação próprios do meio.  

 

Narrativa em perspectiva 

O ato narrativo é algo inerente ao ser humano e constitui-se como uma forma cultural 

de transmissão de saberes para a humanidade (MOTTA, 2013). Luiz Gonzaga Motta (2013) 

conceitua tal ato como uma forma de descrição de eventos emitidos em um processo temporal 

que converge para um desfecho. A narrativa, assim, é responsável pela produção de sentido 

a partir da sucessão de ações de estados que se alteram, possuindo relações de consequências, 

de causa e efeito. Ela ordena o tempo (passado, presente e futuro) através dos acontecimentos, 

                                                 
4 www.youtube.com/nupesufjf 
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sendo responsável por agrupar os pontos da história em princípio, meio e fim. Seu valor tem 

relação com os valores culturais de uma sociedade, e mesmo em processos comunicativos 

contemporâneos, como nas redes sociais digitais, ou em blogs, e principalmente em canais 

audiovisuais em rede, é possível reconhecer a presença de suas estruturas.  

 

Essa transmutação entre o mundo da estória narrada e o mundo da vida parece não 

ter-se modificado no ambiente virtual das narrativas atuais, mesmo das narrativas 

voláteis na internet. As estórias virtuais ainda que guardem distintas características, 

seguem envolvendo os receptores e eles prosseguem recriando na imaginação suas 

próprias significações a partir do que ouvem, leem ou veem nos blogs ou redes 

sociais, embora em moldes diferentes. (MOTTA, 2013, p.73)  

 

Assim, o autor considera o ato narrativo como uma técnica argumentativa persuasiva 

para transmissão de mensagens, para constituição de um sentido que pode ser medido mais 

pela força de conexão entre as partes internas de sua estrutura do que propriamente pela sua 

carga de verossimilhança com o mundo real que o conteúdo carrega em si (MOTTA, 2013).  

Sua análise crítica indica uma metodologia de pesquisa que pode ser aplicada em 

diferentes suportes e contextos, como por exemplo, no jornalismo, na literatura, na história, 

em filmes, entre outros. Assim, o autor pauta-se em um exame que leva em conta a conjuntura 

comunicacional, em especial, os objetivos dos participantes no ato comunicativo. E para uma 

efetiva análise, recomenda a divisão da narrativa em três instâncias que se intercruzam: o 

plano da expressão, onde localiza-se a linguagem, responsável por dar entonação e ênfase aos 

fatos, seja a linguagem verbal, seja a visual ou sonora; o plano da estória5, onde é produzida 

a sintaxe narrativa, responsável pelo conteúdo em si, pelas ações dos personagens, pela a 

intriga e pela trama; e o plano da metanarrativa, relativo à mensagem incutida sob a camada 

da trama, ou seja, “situações éticas fundamentais plasmadas por um narrador no momento 

em que ele se põe a narrar, por exemplo os temas da fidelidade, fé, confiança no futuro, 

felicidade, revolução, conspiração [...] e tantos outros temas, mitos ou motivos (MOTTA, 

2013, p.138).  

Ressalta-se que nessa perspectiva o canal que veicula a informação se compõe como 

um narrador, em análises baseadas no real, como a análise do jornalismo. Assim, a narração 

se constitui como o produto de negociação de três narradores, ou seja, o narrador-jornal 

(instituição), o narrador-jornalista e o narrador-personagem: 

 

                                                 
5 O autor diferencia história de estória. A primeira refere-se ao plano do acontecimento passado, a segunda ao 

plano da fábula. 
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Ao relatar uma estória, o veículo assume sua marca de mercado, historicamente 

constituída, que o autoriza a contar desde uma identidade e personalidade individual, 

um ethos próprio pragmaticamente consolidado [...]. Na divisão social do trabalho 

moderna, os veículos de comunicação recebem da comunidade não só a incumbência 

de dizer e narrar, mas, ao mesmo tempo uma autoridade pressuposta e reconhecida 

(ainda que não diretamente outorgada) para contar a estória verdadeira. (MOTTA, 

2013, p. 227) 

 

Para Motta (2013), portanto, o narrador-veículo ocupa um poderoso lugar de fala, que 

é disputado com o narrador-jornalista e com o narrador-personagem (as fontes consultadas) 

e essas três instâncias compõem, na matriz operacional de análise da narrativa jornalística, o 

eixo relativo à mediação. Assim, para o autor, o ato da emissão comunicativa se sobressai ao 

da recepção, e a análise prima-se pelo exame detalhado da mensagem sobre os usos sociais.  

 

Narrativa e televisualidades 

Em outra perspectiva, Omar Rincón (2006) argumenta que a narrativa audiovisual é 

constituída pela programação televisiva e pelos usos sociais dessa produção. O canal de TV 

se constitui como uma matriz de entendimento, ou seja, como uma chave de compreensão 

dos fenômenos comunicativos. E a narrativa, nessa leitura, é constituída de três vertentes: o 

conhecimento, o costume e a prática compartilhada entre os produtores e as audiências.  

Tal análise traz como consequência o estudo do gênero televisivo como um modelo 

de referência para o ato narrativo6. E sugere, por exemplo, a utilização de matrizes de análises, 

como: o autor/obra – para compreensão de um estilo de autor bem como sua obra isolada, as 

temáticas que este utiliza bem como seu contexto de exibição; o período – para compreender 

como a produção se destaca em um período específico (o cinema brasileiro dos anos 60, por 

exemplo) tal modelo se torna relevante para compreensão das estéticas compartilhadas 

naquele momento; a escola/ou movimento – essa forma narrativa de compreensão pode 

analisar um conjunto de obras de autores diferentes que compartilham o mesmo estilo; a 

nacionalidade – relaciona-se ao território simbólico onde o conteúdo é produzido; e a 

representação – para o autor, os meios de comunicação produzem modelos ideológicos 

narrativos ao tratar de temas importantes, como a igualdade de gênero, a ética, a política, por 

exemplo, sendo possível compreender como uma sociedade pensa um assunto politicamente 

                                                 
6 Ressalta-se que nessa perspectiva encontra-se também os estudos de Jason Mittel (2004) que aborda a questão de gênero 

como uma prática cultural onde atuam a indústria audiovisual televisiva, e a própria audiência reconhecendo a existência de 

relações históricas entre gênero e sociedade.  
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a partir do modo de narrar tais assuntos nos meios de comunicação (RINCÓN, 2006, p. 95-

96).   

 

Narramos inscritos en una tradición y narramos como coletivo, o mejor aún, para 

conectarnos con los otros y crear comunidades de sentido. No hay narrativa sin 

cultura, es decir, sin leyes, sin convenciones. [...] La narración ordena, articula, 

significa el caos que habitamos y confiere origen, sentido, finalidade a nuestra 

experiencia. (RINCÓN, 2006, p.90) 

 

Assim, Rincón (2006) conceitua que as narrativas podem ser compreendidas através 

de padrões de signos, símbolos e textos que são assimilados pelo público a partir da 

experiência compartilhada ao longo do tempo. Esses modelos constituem um processo pelo 

qual o produto audiovisual indica ao espectador o mecanismo para completar uma história 

contada. A narração constitui, assim, uma coleção de instruções “que orientan la producción, 

la percepción y la comprensión del relato (RINCÓN, 2006, p.98).  

Portanto, cabe aos gêneros audiovisuais cumprir essa função, ou seja, são eles as 

matrizes culturais de compreensão universal de histórias. Dessa forma, não são os temas ou 

as histórias a principal responsável pela compreensão da narrativa, mas os modos de contar, 

sendo “una táctica para generar arquetipos y producir identificación; un modelo para 

organizar la producción y la industria y los rituales de producción; unos modos de encuentro 

con las lógicas culturales de cada sociedade” (RINCÓN, 2006, p. 105).  

O autor distingue a narrativa do vídeo da narrativa televisiva ao sustentar o argumento 

de que o primeiro relaciona-se a um caráter mais despojado e experimental, ligado fortemente 

ao aspecto tecnológico, sendo de fácil acesso para produção, devido ao baixo custo e também 

de simples manipulação. O vídeo permite uma ampliação da liberdade autoral e suas 

características de produção possibilita o indivíduo, até então isolado, se comunicar com a 

sociedade. Assim, novos modelos estéticos e narrativos surgem dessa experimentação.  

 

El vídeo como forma narrativa es un dispositivo para explorar las posibilidades 

expresivas de las tecnologías en relación con las necesidades expresivas del sujeto. 

La forma vídeo (ni formato, ni género, ni medio) es una narración creativa, ya que 

trabaja sobre nuevas temporalidades, sobre una diversidad de exhibiciones, sobre 

circulaciones de gueto, sobre sensibilidades en busca de estéticas. (RINCÓN, 2006, 

p.205-206) 

 

Já a segunda, possui centralidade entre os meios de comunicação constituindo uma 

narrativa que fala de si constantemente, realizando um tipo de autorreferência (RINCÓN, 

2006) (MARTÍN-BARBERO; REY 2004) e próprio fluxo constante e ininterrupto de 
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informação, ou seja, a composição da programação da grade televisiva, compõe a outra parte 

estruturante da narrativa desse meio.  

A programação como narrativa encontra-se eco nas análises de Françoi Jost (2010). 

O conceito consiste em regular os programas às faixas de dias e horários ao nível de atenção 

do espectador, realizando uma espécie de gradação da linguagem, adequando-a ao grau de 

concentração do telespectador. Tais escolhas reforça o conceito da identidade da emissora, 

ou seja, “escolher conteúdos (emissões) e coloca-los em faixas horárias, ação entendida como 

arte de programar, não é um procedimento neutro [assim], a emissora constitui uma imagem 

de si própria como pessoa parceira do telespectador” (JOST, 2010, p. 52-53). Tal definição 

dialoga com Rincón (2006) pois os canais constituem-se como fluxo narrativos ao estabelecer 

uma identidade informativa e fundar um ritmo na vida cotidiana da sociedade: 

 

La programación constituye el criterio diretor em la construcción de la identidade, la 

autonomia y la comunicabilidade de un canal de televisión. [...] La creación de 

produtos televisivos está en relación con las demandas de progrmación estabelecidas 

a partir del potencial comercial de un horário reepecto a la audiencia y pauta probable, 

así deciden las temáticas y los generos requeridos. (RINCÓN, 2006, p. 175) 
 

E, nessa perspectiva, Jesús Martín-Barbero; German Rey (2004) conceitua que a 

televisão fabrica um presente autista que crê poder bastar-se a si mesmo, e o fluxo televisivo 

constitui uma marca desse eterno presente, caracterizado por uma sucessão de imagens, 

produzindo a equivalência de todos os discursos (o jornalístico, a publicitário, o científico, o 

financeiro), o que traz como consequência a perda dos relatos de qualidade (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2004).  

Para esses pesquisadores, a televisão se constitui como “o mais sofisticado dispositivo 

de moldagem e deformação do cotidiano e dos gostos populares e uma das mediações 

históricas mais expressivas de matrizes narrativas, [...] do mundo cultural popular” 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 26). E o surgimento de novos atores altera a paisagem 

do circuito cultural7, pois novas técnicas são engendradas no processo comunicativo, 

transformando os usos que a sociedade faz dos meios. 

 

É toda a axiologia dos lugares e das funções das práticas culturais da memória, do 

saber, do imaginário e da criação, que hoje sofre uma séria reconstituição. A 

                                                 
7 O conceito de circuito cultural  engloba as matrizes culturais e os formatos industriais em um eixo, e as lógicas de produção 

e as competências de recepção em outro eixo. Intercedidos pela sociabilidade, tecnicidade, institucionalidade e ritualidade. 

O conceito é a base teórica para a pesquisa de mediação de MARTÍN-BARBERO (1997). 
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visualidade eletrônica passou a fazer parte constitutiva da visibilidade cultural [...] é 

ao mesmo tempo entorno tecnológico e novo imaginário capaz de falar culturalmente: 

de abrir novos espaços e tempo para a uma nova era do sensível. (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2004, p. 19) 

 

Assim, o entendimento do narrar audiovisual depende dos usos culturais que a 

sociedade faz do meio e as características de reprodução das mesmas estruturas narrativas em 

novas roupagens, de criar conflitos e gerar dramas, de reforço do caráter do eterno presente, 

da fragmentação e da velocidade, provocando novos pactos entre produtores e espectadores.  

 

 

 

Quadro 1: síntese conceitual    

 

A discussão teórica sobre a narrativa televisiva se constitui como produção de sentido 

na sociedade a partir da programação dos canais, da produção e exibição de programas, do 

fluxo televisivo, do modelo de gêneros em consonância aos usos sociais. Entretanto, em que 

medida esses conceitos são capazes de elucidar as experiências contemporâneas do uso do 

vídeo na internet como produto narrativo? Ou melhor, frente aos modelos explicativos 

comtemplados neste escopo teórico, como enquadrar os ditos canais de TV em plataformas 

online?  

Tais problemas surgem frente ao desafio conceitual do objeto empírico de análise, ou 

seja, um canal público e online destinado a popularização da ciência na plataforma youtube, 

a TV NUPES-UFJF. Assim, diante da imprecisão conceitual, em que medida podemos inferir 

que esse canal se constitui efetivamente como uma TV? Ou a experiência de uso dessa 

plataforma se enquadra conceitualmente como um repositório online de vídeos? Parte-se da 
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proposta de uma descrição preliminar do canal e de uma análise dos recursos disponíveis em 

diálogo com a teoria discutida neste trabalho. 

 

Modelos teóricos e o objeto empírico  

Na perspectiva do autor Jean Burgess (2009), o youtube se constitui como um site de 

cultura participativa (BURGESS, 2009) (JENKINS, 2009), funcionando como um sistema 

de cocriação entre os produtores audiovisuais e a empresa detentora da plataforma. Seu 

negócio consiste na disponibilidade de uma interface de fácil manuseio que atrai produtores 

de conteúdos, que por sua vez, podem exibir suas produções para um grande público e obter 

uma renda monetária através de anúncios como contrapartida. O produtor busca consolidar 

uma audiência fiel capaz de compartilhar, cada vez mais, as produções audiovisuais para 

outras pessoas. 

 

Canais de televisão, empresas esportivas e grandes anunciantes [...] fãs letrados de 

mídia, leigos e produtores amadores de conteúdo. Cada um desses participantes chega 

ao YouTube com seus propósitos e objetivos e o modelam coletivamente como um 

sistema cultural (BURGESS, 2009, p.14). 

 

 

Criado em 2005 o objetivo inicial se pautava no compartilhamento de vídeos e já 

naquele ano, plataforma oferecia algumas descrições, que, ao mesmo tempo que explicava 

seu funcionamento, estimulava a participação social: “Exiba seus vídeos favoritos para o 

mundo. Faça vídeos de seus cães, gatos e outros bichos. [...] exiba seus vídeos com segurança 

e privacidade aos seus amigos e familiares no mundo todo... e muito mais! ” (BURGESS, 

2009, p.20). Segundo o autor, nestes primeiros momentos, o site trazia uma declaração de 

algo como “Broadcast yourself (algo como ‘Transmitir-se’) ” (BURGESS, 2009, p.20).  

Assim, o youtube dispõe de duas características fundamentais: uma é possibilidade de 

popularização de conteúdos audiovisuais, possibilitando um grande alcance das produções, e 

a outra é a própria plataforma de conteúdos, permitindo a popularização da cultura e de temas 

não contemplados na exibição da mídia hegemônica. Para Burgess (2009) a plataforma 

extrapola o conceito de televisão, constituindo-se como um algo inconstante “marcado por 

mudanças dinâmicas (tanto em termos de vídeos como de organização), diversidade de 

conteúdos (que caminha em um ritmo diferente do televisivo)” (BURGESS, 2009, p.24).  

O autor completa afirmando que as estimativas mais embasadas sobre a conceituação 

teórica do canal testam nossos limites de dissertação sobre ele. Portanto, diante das fronteiras 
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teóricas que se impõem, descreve-se aqui a experiência da TV NUPES com intuito de olhar 

de forma mais aproximada, ainda que preliminarmente, para essas barreiras e compreender 

esse fenômeno contemporâneo de produção e consumo audiovisual. 

O canal objeto de estudo, e aqui preliminarmente apresentado, é vinculado à 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora através do Núcleo de 

Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. O núcleo desenvolve pesquisas que investigam a 

espiritualidade nas linhas de pesquisa: Epidemiologia da Religiosidade (investiga como a 

religiosidade exerce influência positiva, ou negativa, na população);  Experiência Espirituais 

(estuda as práticas religiosas, como a meditação, a oração, a mediunidade e a relação dessas 

práticas com o funcionamento do cérebro); e estudos sobre a História e a Filosofia das 

Pesquisas sobre Espiritualidade (de que forma esse tema foi abordado ao longo da história).  

Os vídeos consistem em materiais de divulgação e popularização da ciência, e são 

exibidos gratuitamente pela TV NUPES toda semana (ou seja, não há comerciais) através de 

produções audiovisuais em formato de entrevistas com pesquisadores da UFJF, cientistas de 

outras universidades do Brasil e também de outros países. O canal foi criado na plataforma 

youtube em maio de 2014 e contabiliza atualmente8 mais de 130.000 visualizações em cerca 

de 160 países. Entre os locais com maior número de visualizações estão os Estados Unidos 

(com aproximadamente 6.000 visualizações), Portugal (3.000), seguidos de Inglaterra 

(1.500), Canadá (1.000), França e Alemanha com quase 500 cada. O país com mais número 

de visualizações é o Brasil, ultrapassando as 100.000. Os vídeos são bilíngues (português-

inglês) e o canal registra quase 1.600 inscritos. 

 

 

                                                 
8 Dados relativos a junho de 2016. 
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Quadro 2: Número de visualizações por mês TV NUPES 

 

 

Quadro 3: Seis temas com mais repercussão 

 

A análise empírica realizada considera, sobretudo, as marcas e elementos da narrativa 

audiovisual. O método, desenvolvido no âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas 

Audiovisuais da Faculdade de Comunicação Social da UFJF, denomina-se de análise da 

materialidade do audiovisual, e vem sendo utilizado para a avaliação de conteúdos 

audiovisuais, especialmente programas de informação. Consiste na pergunta que se deve 
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fazer ao objeto, considerando a unidade de análise simultânea do texto + imagem + som + 

edição. Conforme ressalta Coutinho (2015) o método "permite articular a observação de 

conteúdos [e] as diferentes instâncias implicadas na realização audiovisual, [...] em todas as 

suas nuances e tempos, caracteriza a estratégia da investigação” (COUTINHO, 2015 p.2).  

Ressalta-se, primeiramente que os vídeos do canal possuem, em média, cerca de 

quatro minutos, e a média de tempo de visualização é de cerca de dois minutos e quarenta e 

quatro segundos (2:44). Todos possuem um ícone Mostrar Mais, que é um recurso do 

youtube. O item é uma descrição do material exibido, geralmente um curriculum resumido 

do pesquisador e links para artigos relacionados com o tema. Os vídeos apresentam uma 

vinheta de abertura sobre o tema e uma pergunta em texto (Gerador de Caracteres) ao 

entrevistado. Os pesquisadores são entrevistados, olham para um interlocutor (seguindo a 

regra dos terços) e fundo desfocado. Os vídeos também fazem links entre si. 

 

Considerações: ou em busca de sínteses iniciais 

 

Nesse sentido, algumas características, perante as elencadas pelos autores utilizados 

na revisão bibliográfica se aproximam do material produzido e veiculado pela TV NUPES 

do modelo narrativo televisivo. Uma delas é presença de estórias, evidenciada na perspectiva 

de Motta (2013), pode ser reconhecida através da presença de um ordenamento temporal com 

princípio, meio e fim. Há exemplificações de relatos e situações que ilustram a pesquisa em 

si, como em um vídeo sobre a Experiência de Quase Morte (EQM) em que o relato de 

histórias de pacientes que passaram por esse tipo de situação se faz presente.  

As instâncias narrativas são caracterizadas pelo narrador-jornalista, pelo narrador-

personagem e pelo narrador-canal. Apesar de os vídeos não conterem off, ou passagem, é 

possível ver as marcas da presença do narrador-jornalista nas perguntas realizadas aos 

entrevistados através das entrevistas e na seleção do que é dito pelo entrevistado, na edição 

do material. A instância do narrador-veículo pode ser contemplada a partir dos títulos dos 

vídeos e das temáticas escolhidas, e do narrador-personagem presente na própria fala dos 

entrevistados. 

Outra possiblidade de compreensão, à luz das contribuições de Rincón (2006), é de 

que os temas possuem regularidade de exibição, são veiculados todas às sextas-feiras por 

volta de 20h, sendo que a diversidade se restringe aos assuntos abordados, que possuem uma 

unidade temática em torno das pesquisas sobre espiritualidade e saúde. Essas unidades, 
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regularidades temáticas, consistem no benefício da atividade religiosa para a saúde, como no 

enfrentamento de doenças, e em temas que fazem um resgate histórico dessas pesquisas, além 

de vídeos sobre o funcionamento do cérebro durante a prática religiosa. Há pouca diversidade 

de gênero, constituindo-se, em sua maioria, um gênero híbrido, uma linguagem próxima ao 

do documentário, com links para outros vídeos do canal, além de informações adicionais 

presentes nos recursos da plataforma youtube. 

Observando a perspectiva de Martín-Barbéro; Rey (2004), não há presença de fluxo 

informacional tal qual a TV tradicional apresenta. Essa experiência, inclusive tal qual a 

radiodifusão estabelece é desconhecida destes pesquisadores em ambientes de vídeo on 

demand.  Ressalta-se, entretanto que os canais dessa natureza possuem o recurso da Play List, 

que consiste na exibição de conteúdos ininterruptos do próprio canal e recomendação 

automática de vídeos de outros canais, constituindo um fluxo on demand. Essa estratégia de 

consumo e fruição audiovisual pode ser relacionada a proposta dos autores acerca do uso 

social que o espectador faz de conteúdos audiovisuais, portanto, para análises mais objetivas 

os estudos devem pautar-se na perspectiva dos estudos de recepção, em detrimento da 

mensagem em si.  

A partir dos conceitos de François Jost (2010), avaliou-se que o objeto de estudo 

revela uma identidade marcante, os vídeos têm peso jornalístico, constituindo-se como 

material de divulgação científica. Há unidade e identidade visual, porém conforme ressaltado 

anteriormente, não há uma grade de programação com diversidade de gênero conforme a TV 

tradicional. Ou seja, a regulação de programa às faixas de dias e horários ao nível de atenção 

do espectador não é realizada neste pois contexto não há um fluxo contínuo. A exibição do 

conteúdo necessita da ação do usuário. A programação constitui a partir do compartilhamento 

dos temas nas redes sociais, e não dialoga com a perspectiva de fundar um ritmo na vida 

cotidiana da sociedade na medida que este espectador pode ver quando e onde quiser. 

Em um esforço preliminar de síntese entendemos que o levantamento bibliográfico 

mapeou parte importante do conceito sobre narrativas e televisualidades. As teorias colocadas 

em perspectiva e discutidas entre si evidenciam-se potentes para os diálogos teóricos que são 

demandados na perspectiva das transformações de produção e consumo audiovisual.  Ainda 

que em muitos momentos apontem para uma característica relevante da TV de radiodifusão 

enquanto produto narrativo: o fluxo informacional tal qual a radiodifusão apresenta, e a 

diversidade de programação em uma grade horária, entende-se que embora essas não sejam 

características contempladas em ambientes online, segundo os dados do objeto analisado, 
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elas podem indicar também um processo de alteração dos uso, em novas plataformas de 

circulação do audiovisual. 

Os ambientes da web apresentam recursos como uso de links e informações 

adicionais, e as técnicas aplicadas na produção audiovisual sofrem adaptações de um meio 

para o outro, pois, ao utilizar os recursos da plataforma, a narrativa apresenta um 

descolamento da narrativa da radiodifusão, uma vez que os produtos levam em conta as 

especificidades do meio. Tais deslocamentos indicam novos atores no processo, 

consequentemente novos pactos. 

As análises da TV NUPES permitem inferir que o canal, enquanto mídia televisiva, 

possui regularidade, uma programação baseada nos temas exibido semanalmente e é possível 

reconhecer a presença de gêneros. Contudo, não há a frequência de um fluxo constante. A 

medição de visualizações dos conteúdos, e de inscritos no canal, constitui um indicativo de 

presença de uma audiência e em crescimento, apesar das imprecisões ainda existentes sore 

os usos sociais dos conteúdos disponíveis. Os dados são preliminares e espera-se que 

pesquisas futuras componham uma base comparativa dos meios mais ampla, além de 

estabelecer parâmetros para análise da linguagem do audiovisual a partir de pressupostos 

específicos do audiovisual na web. 
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