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Resumo 

 

Este artigo analisa a websérie Geração Futura Universidades Parceiras, produzida no ano 

de 2017, durante o projeto homônimo realizado pelo Canal Futura. A partir do traçado de 

um painel teórico conceitual acerca dos gêneros, formatos e narrativas seriadas, segue-se 

para o estudo referente às tendências e comportamentos simbolizadores da convergência 

tecnológica. Com a análise da série, busca-se expor de que modo a produção apresenta 

características híbridas, comprovadoras do painel multifacetado típico do audiovisual 

contemporâneo. Embora seja um formato documental para a internet, a série possui traços 

de identificação com o universo ficcional e televisivo, especialmente no que tange à 

linguagem e à edição utilizadas. O referencial teórico concentra-se, basicamente, em 

Jenkins (2009), Fechine (2001; 2014) e Ramos & Neves (2015).  
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Introdução  

 

As narrativas contemporâneas ficcionais têm sido construídas por meio de 

estratégias cada vez mais convergentes, em um claro exercício de busca por novos 

públicos. Assim, além de uma transformação de ordem tecnológica e estética, as 

possibilidades ofertadas por esse cenário de fenômenos confluentes também têm 

favorecido a criatividade dos produtores, que se arriscam em conteúdos com perfis 

variados e compatíveis com os anseios das audiências. 

No intuito de observar o caráter híbrido e convergente das produções hodiernas, 

este artigo centra sua análise na websérie Geração Futura Universidades Parceiras, 
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realizada no ano de 2017, durante o projeto homônimo organizado pelo Canal Futura. 

Produzida exclusivamente para as plataformas digitais e exibida na internet, a série é 

identificada, aqui, como representante de um conteúdo criativo e multifacetado, dada à 

sua organização interna e suas formas de propagação.  

A fim de traçar um caminho teórico conceitual que sustente as análises 

empreendidas, o texto inicia-se com uma revisão geral das noções de gêneros, formatos 

e linguagens para a TV e suas implicações com o universo virtual. Em seguida, são 

apresentados traços típicos que evidenciam a convergência midiática e o modo como tais 

sintomas são apropriados pela série. Por fim, a apreciação crítica de cada episódio retoma 

as discussões e amplia o debate acerca dos limites entre ficção e realidade, especialmente 

quando estratégias e recursos estéticos e linguísticos se fundem.  

 

Gêneros, formatos e linguagens 

 

Seja do ponto de vista conceitual, seja em uma perspectiva classificatória, a noção 

de gêneros e formatos se mostra importante no que compete à identificação entre o 

produto e o público. Para Fechine (2001), o gênero representa uma matriz semiótica e 

cultural que organiza a linguagem televisiva, a ponto de ser possível falar em gênero 

televisual. Esse caráter estabilizador, também abordado por outros autores, traz 

influências para as escolhas de linguagem e a organização discursiva, sintática, semântica, 

construída em consonância com o cenário cultural e histórico.  

Nesse sentido, os gêneros, além da dimensão conceitual, também estão ligados ao 

horizonte de expectativas do público, que identifica e reconhece os produtos que lhe são 

apresentados. Duarte (2007), por sua vez, destaca o estatuto e a função dos gêneros e 

formatos televisuais, haja vista o seu hibridismo característico. Para a autora, o público 

se identifica com certo programa a partir do nível de aproximação com a realidade. A TV, 

assim, é analisada sob a ótica de uma realidade discursiva, sendo reconhecida como 

veículo de mediação tecnológica e de construção de linguagens e sentidos. Conforme esse 

posicionamento teórico, os gêneros são classificados a partir da sua relação com o mundo 

real, dividindo-se, assim, em gêneros da meta-realidade, supra-realidade e para-realidade.  

A meta-realidade diz respeito aos produtos televisivos que têm como base o 

mundo exterior e natural, como os jornalísticos, noticiosos, documentais e dialogais. A 

supra-realidade está voltada para o critério da verossimilhança, a partir do compromisso 
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com a coerência interna dos produtos. Enquadram-se, nessa definição, atrações ficcionais 

como as novelas, minisséries, seriados e telefilmes. Os reality-shows são os 

representantes mais claros da para-realidade. Nessas atrações, a TV simula uma realidade 

interna, apresentando o mundo real dos indivíduos conforme as escolhas feitas pelos 

próprios participantes. As três definições, todavia, são intercambiáveis, o que mostra a 

fluidez de certos conceitos, especialmente quando a noção de realidade está em evidência.  

Souza (2004) compreende o gênero como fundamental para a classificação dos 

programas televisivos, relacionando-o a um conjunto de características de estrutura e 

estilo que determinadas atrações apresentam em comum. Seriam, assim, três grandes 

categorias: entretenimento, informativo e educativo. Segundo o autor, os gêneros são: 

“[...] estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e modelos dinâmicos, articulados 

com as dimensões históricas de seu espaço de produção e apropriação [...]” (p. 44, grifo 

do autor). Já o formato se constitui como um conjunto de propriedades gerais de um 

programa de TV, que podem definir o gênero, o que comprova a sua dimensão híbrida, 

que também se manifesta na linguagem, haja vista que, em tempos de convergência 

midiática (JENKINS, 2009), tem se visto ainda mais relações entre TV, internet e vídeo.  

Ao longo da história, o vídeo foi utilizado como um instrumento de formação 

pedagógica, com um viés semelhante a uma abordagem televisual educativa 

(WOHLGEMUTH, 2005). O uso do vídeo como instrumento de democratização e 

expressão artística também é comum. Diferente do caráter massivo e homogêneo da 

televisão, a produção videográfica fala para públicos específicos e encontra interlocutores 

heterogêneos para suas mensagens. É preciso, no entanto, repensar o papel do vídeo no 

contexto atual, no qual se observa um boom astronômico da internet. A web revisa os 

níveis de produção e interação com as mensagens e essa transformação reverbera de modo 

intenso em amplos contextos.  

Somente com o YouTube, criado em 2005, o compartilhamento de vídeos atingiu 

elevados níveis de disseminação. A web mudou a forma de o público se relacionar com 

os produtos audiovisuais. As facilidades de escoamento colocaram o espectador em um 

novo patamar, promovendo-o a produtor ativo de conteúdos variados e reposicionando-o 

para um lugar de autoria. Logo, a própria TV foi obrigada a rever seus gêneros e formatos, 

criando alternativas. As novas tecnologias, assim, possibilitaram o alargamento do 

público e chances maiores de se questionar os conteúdos veiculados. 
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 Nesse cenário, é inevitável não reconhecer as potencialidades múltiplas das 

narrativas, que expandem universos, ampliam o público e são escoadas por diferentes 

plataformas, em um exercício de ressignificação interna e externa. A websérie analisada 

neste artigo transita de forma considerável por essa configuração heterogênea da mídia 

contemporânea, como poderá ser observado nos próximos tópicos.  

 

Narrativas seriadas e os desafios da convergência 

 

Machado (2000), ao se dedicar ao estudo das narrativas televisivas, atribui à 

serialidade uma característica essencial para a televisão, tendo em vista que esse tipo de 

conteúdo fideliza o público e ainda cumpre com o papel de ocupar a grade de 

programação. Para o autor, são três os tipos básicos de narrativa seriada: narrativa única 

e linear com capítulos que se sucedem; emissões completas e independentes, com 

repetição, em cada episódio, dos personagens e das situações narrativas; e, finalmente, 

um terceiro tipo de serialidade, identificado pela unidade temática, mas com a troca de 

todos os personagens e situações a cada novo episódio. No que compete à websérie 

Geração Futura Universidades Parceiras, que será analisada no próximo tópico, observa-

se um caráter híbrido, com traços desses dois primeiros tipos de narrativa.  

Ao se traçar um paralelo entre as narrativas veiculadas na TV e na internet, 

observa-se uma renovação de estratégias, favorecidas por meio da interatividade e de 

outros recursos, como a possibilidade de assistir a todo conteúdo de uma vez (a chamada 

prática do binge-watching). Outra característica peculiar das narrativas online é a medição 

da audiência de modo mais instantâneo, com o cálculo dos views (visualização dos 

vídeos) e os comentários dos internautas sobre os conteúdos exibidos. Identifica-se 

também um maior grau de experimentação estética, na medida em que se testam com 

menos rigor as inovações de formato e de linguagem.  

A websérie pode ser entendida como uma apropriação da narrativa seriada 

televisiva pela plataforma digital (RAMOS; NEVES, 2015; ZANETTI; SILVA; 

GALANTE, 2014). Trata-se de um formato típico da internet e sua duração habitual por 

episódio é variável, geralmente entre três e dez minutos. As comparações com as séries 

de TV também são inevitáveis, no que diz respeito à forma, haja vista que ambas fazem 

parte da categoria entretenimento e utilizam, geralmente, o formato episódio. Vale 
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destacar também o hibridismo com o os gêneros informativos e educativos, característica 

presente na série em análise, como será explicado.  

Tal diálogo entre mídias, linguagens e conteúdos tem proporcionado à 

comunicação tempos de intensa produtividade, marcada, entre outros fatores, pela 

convergência midiática (JENKINS, 2009). Sobre esse fenômeno cada vez mais debatido 

na contemporaneidade, Santaella (2003, p. 84) comenta:  

 

[...] um dos aspectos mais significativos da evolução digital foi o rápido 

desenvolvimento da multimídia que produziu a convergência de vários 

campos midiáticos tradicionais. Foram assim fundidas, em um único 

setor do todo digital, as quatro formas principais da comunicação 

humana: o documento escrito (imprensa, magazine, livro); o 

audiovisual (televisão, vídeo, cinema), as telecomunicações (telefone, 

satélites, cabo) e a informática (computadores, programas 

informáticos). (SANTAELLA, 2003, p.84). 

 

 

O processo evolutivo que norteia a convergência comprova, a cada nova 

experiência, que as ações, embora intensificadas pela tecnologia, são fruto de práticas 

humanas.  “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e 

em suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). A inteligência, nesse 

caso, como alude Lévy (1996, p. 74), é coletiva, uma vez que as linguagens, os artefatos, 

as instituições sociais não evoluem sozinhas, mas em paralelo a um conjunto de desejos, 

“polaridades afetivas” e “paisagens de sentido forradas de imagem”. 

 A anteriormente rígida divisão entre emissores e receptores não corresponde mais 

aos anseios dos tempos hodiernos. Os centros de interesse de cada interlocutor se 

completam ou se diferenciam e é essa confluência de possibilidades que enriquece os 

processos comunicativos. “O melhor uso que possa ser feito dos instrumentos de 

comunicação com suporte digital é, a meu ver, a conjugação eficaz das inteligências e das 

imaginações humanas (LÉVY, 1999, p. 183-184). Criatividade, interatividade e conexões 

diversas caracterizam esse universo múltiplo. Fala-se, assim, em uma cultura 

participativa, termo usado para evidenciar a ligação entre tecnologias, conteúdos e 

supostas alterações nas relações de poder entre os consumidores e o mercado. Os “fãs” e 

os demais consumidores de mídia seriam convidados, assim, a participar ativamente das 

etapas de criação e difusão dos conteúdos, na ótica de Jenkins (2009).  
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A convergência trouxe (e traz) mudanças representativas para o cenário da 

comunicação, mas os níveis de participação e expressão da liberdade não se mostram tão 

plenos ainda, especialmente quando se considera o teor político, comercial e ideológico 

que também permeia as relações midiáticas. No caso do YouTube, como estudam Burgess 

& Green (2009), a cultura participativa é, acima de tudo, o seu principal negócio, 

articulado com a criatividade para a produção de significados, e a mediação de discursos 

e ideologias, que se relacionam com o mercado, a audiência e os usuários. É preciso, 

assim, entender também a sua funcionalidade como rede social.  

As possibilidades de criação e consumo fazem da rede social a principal janela de 

propagação de conteúdos, em consonância com os anseios dos consumidores ou 

prosumidores, como intitula Scolari (2008), ao atribuir ao público contemporâneo as 

habilidades cambiáveis de produtores e consumidores, em constante necessidade de 

participação. “O YouTube aumentou de modo avassalador tanto o número de pessoas 

publicando ‘conteúdo’ de TV como o número de vídeos disponíveis a serem assistidos” 

(BURGESS; GREEN, 2009, p. 173). São tempos de transição, mudanças e perspectivas, 

nos quais a TV, antes detentora de um poder quase absoluto, vê seu lugar problematizado.   

 
Por décadas, o ecossistema TV era simplesmente a configuração 

familiar de TV: uma caixa com apenas uma tela que exibia vídeos e 

gráficos acompanhados por som. Ao passo que as pessoas costumavam 

apenas assistir TV, hoje elas “experienciam-na”. (PROUX; 

SHEPATIN, 2012, p.84). 

 

É pouco provável que uma mídia retire por completo o espaço de outra, mas a 

convergência entre diversos meios tem evidenciado a necessidade de adaptação. Com a 

mudança na experiência de ver TV, favorecida, sobremaneira, pela expansão e 

multiplicação das telas (computador, telefone, tablet...), os produtores de conteúdos viram 

a necessidade de uma atualização quase que obrigatória, com a criação de outras camadas 

e possibilidades para as histórias e produtos. O público é primordial nesse contexto. Por 

mais que não se identifiquem razões isoladas para o compartilhamento e propagação de 

informações, é notório que são consideradas as implicações para as redes sociais, os 

sentidos que se deseja comunicar e a forma como as plataformas difundem as informações 

e definem interpretações (JENKINS, 2014). Assim, no cenário convergente que se 

desenha, é preciso saber captar os anseios das audiências, inclusive, surpreendendo-as.  

Para Jenkins (2009), é possível identificar, ao menos, três categorias de 

consumidores: zapeadores (não costumam criar vínculos e mudam de canal), casuais 
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(capazes de sentir certo apego aos conteúdos, mas nem por isso impossibilitados de se 

desvincularem quando estiverem desinteressados) e os fiéis (esses sim notadamente 

seletivos e comprometidos com os conteúdos assistidos). Em comum, esses consumidores 

desejam ter nas mãos as escolhas de participação. Scolari (2008), ao sugerir o uso do 

neologismo “prosumidor”, acredita na subversão da lógica de consumo, com o devido 

protagonismo do público. Tal postura de envolvimento gera o que Jenkins (2009) 

classifica como fandom, a cultura de fãs e colaboradores que compartilham sentimentos, 

experiências e opiniões, e que buscam explorar diversas possibilidades de apreciação e 

expansão das obras, ampliando também os seus ambientes de atuação.  

Embora tal movimento seja mais comum no universo ficcional, não se pode 

desconsiderar o caráter híbrido das produções midiáticas contemporâneas, que 

evidenciam ainda mais a convergência de tecnologias, meios, conteúdos, gêneros e 

formatos. Ao lado da diminuição da força da TV para programar a vida social e da 

expansão da digitalização, está o crescimento do consumo em múltiplas plataformas, que 

provoca, gradativamente, a fragmentação da audiência.  

 

A chamada “TV Social”, apresentada como novidade, nada mais é do 

que a integração de novas tecnologias de comunicação à experiência de 

assistir à televisão para potencializar o que sempre foi uma das 

propriedades fundamentais da lógica da grade direta da programação: o 

compartilhamento simultâneo de conteúdos (FECHINE, 2014, p. 128). 

 

E por qual razão as redes sociais reforçam o consumo da programação? Um dos 

motivos é a instantaneidade das trocas de mensagens nas redes, inclusive em 

simultaneidade com o fluxo televisual. Não se pode desconsiderar também a força da 

programação ao vivo, que estimula a ampliação das práticas voltadas para a TV Social. 

Essa TV, marcada por traços heterogêneos, é identificada por Scolari (2014) como uma 

hipertelevisão. Trata-se de uma configuração do meio televisivo marcada pela 

multiplicação de programas narrativos, fragmentação da tela e novos ritmos de linguagens 

e formatos. A expansão de conteúdos além da tela da TV também é um traço comum. E 

o que dizer de projetos sociais que criam novas estratégias de apropriação midiática? Esse 

é o assunto do próximo tópico, focado na websérie do Canal Futura.  
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A websérie Geração Futura Universidades Parceiras 

 

O Futura é um projeto social de Comunicação da Fundação Roberto Marinho que 

tem realizado, há vinte anos, ações voltadas para a transformação da sociedade, a partir 

da produção e difusão de conteúdos multimídia colaborativos. Para tanto, o Canal conta 

com parceiros mantenedores que viabilizam a realização de projetos educativos. É a 

educação o principal pilar do Futura, cujo impacto busca ser expandido por ações de 

mobilização social em todo o país.  A ênfase em uma programação cultural e educativa 

contribui para o seu alcance entre professores, estudantes e demais interessados nos temas 

abordados. Além da distribuição por TV por assinatura, antenas parabólicas e TV aberta, 

o canal também tem uma plataforma de disponibilização de conteúdos ao vivo e por 

demanda, o Futura Play.  

Anualmente, o Canal Futura realiza o projeto Geração Futura Universidades 

Parceiras. Trata-se de uma oficina de produção audiovisual que reúne estudantes de 

Comunicação Social de todo o Brasil, oriundos das universidades que são parceiras de 

conteúdo e de transmissão do Canal. Durante duas semanas, nas dependências da 

Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, os participantes são contemplados com 

workshops de direção, roteiro, produção, fotografia, mobilização social, dentre outras 

áreas de atuação de um comunicólogo, o que contribui para a formação do corpos discente 

das universidades parceiras e também dos futuros profissionais que adentrarão no 

mercado da comunicação. Muitos deles, inclusive, já exercem funções em suas áreas e 

cidades de atuação. Além de contar com profissionais renomados do mercado 

audiovisual, a oficina também proporciona aos estudantes a possibilidade de produzir 

conteúdos audiovisuais para o Futura. Um deles é gravado durante a oficina, em grupo; o 

outro, individual, é feito na cidade local de cada participante, no seu retorno.  

A vivência acadêmica e profissional que o Geração Futura proporciona aos 

estudantes envolvidos é de largo alcance. Forma-se, por meio do projeto, uma rede virtual 

de compartilhamento de conteúdos, projetos, afetos e histórias. Esse processo, direta e 

indiretamente, também amplia o alcance do Futura em diversas comunidades em todo o 

país, comprovando o compromisso social de uma televisão educativa. Na edição de 2017, 

a comunicóloga Sara Pavani foi a responsável por narrar as duas semanas da oficina por 

meio de uma websérie com título homônimo ao do projeto, coordenado por André 
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Libonati. Assim, o cotidiano dos estudantes se tornou o mote principal do enredo da série 

que, embora notadamente documental, utilizou recursos híbridos em sua produção, 

confirmando as nuances idiossincráticas dos gêneros, formatos, linguagens e mídias em 

tempos de comunicações convergentes. Ao todo, foram nove episódios exibidos entre os 

dias 31 de janeiro e 13 de fevereiro.  

Dada a força e o alcance da internet, e especialmente do YouTube, foi essa a 

plataforma escolhida para a difusão dos episódios. Como destacam Ramos & Neves 

(2015), os conteúdos disponibilizados na rede podem apresentar características distintas, 

se comparados com as produções televisivas e cinematográficas, uma vez que os recursos 

estéticos e técnicos podem ser utilizados de modo autêntico e inovador, se observados em 

paralelo ao que é produzido de forma mais clássica e tradicional.  

A websérie é, assim, de modo geral, uma narrativa “produzida exclusivamente 

para a Internet, dividida em episódios (os chamados "webisódios", webisodes em inglês), 

cada um com tempo de duração variável [...], e apresentados com uma certa 

periodicidade” (ZANETTI; SILVA; GALANTE, 2014, p.8). Entre as diversas 

potencialidades do formato de série para a web, pode ser destacada a formação de 

comunidades virtuais com seguidores das produções, possibilitando alcance amplo. Em 

um paralelo com a TV, Zanetti, Silva & Galante (2014) salientam a rigidez que a indústria 

televisiva impõe, quanto ao tempo de duração dos episódios de uma série e a 

fragmentação narrativa para a inserção de comerciais. Por outro lado, mesmo com 

maiores estratégias de interatividade e inovação à disposição, os produtores de conteúdos 

online também criam uma fidelização semelhante à estrutura em grade de programação, 

ao disponibilizarem os episódios conforme certa periodicidade.  

Fato curioso quanto à websérie do Geração Futura é que o público manteve-se fiel 

aos episódios, cuja audiência se sustentou em patamares semelhantes. Destaque para o 

primeiro episódio, compartilhado em diversas redes sociais, especialmente no Facebook. 

O alcance geral da série chegou a dezenas de milhares de visualizações, distanciando-se 

assim da ideia de casual viewers (RAMOS; NEVES, 2015, p. 5), que seriam os 

espectadores mais casuais, com pouca fidelidade às atrações. 

O primeiro episódio da websérie (Piloto-31/01)4 é o de maior alcance da produção. 

Quase 10 mil visualizações contabilizadas só pelo YouTube, considerando 9 de julho de 

                                                 
4 Geração Futura Universidades Parceiras 2017 (Websérie) – Episódio 1 – Piloto. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=GHbiUgbW9eQ&t=5s>. Acesso em 9 jul. 2017. Os demais episódios 

aparecem em sequência, como sugestão de reprodução automática, na página do YouTube.  
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2017 como dia final de análise para esse texto. Com uma abertura semelhante a de um 

reality-show, é possível conhecer quem são os trinta e dois participantes da edição de 

2017. A partir da utilização de recursos típicos do jornalismo, como as imagens de 

cobertura e as entrevistas, a edição traz um tom mais denso e intenso, com takes rápidos 

capazes de promover uma “sensação de energia”, como destaca Bonasio (2002). Os 

recursos de computação gráfica utilizados para reforçar palavras-chave e promover a 

transição entre as cenas também sinalizam um traço típico da linguagem televisiva. No 

entanto, ao se explicitar como híbrida, a série ratifica as suas origens virtuais quando, no 

final, apresenta um personagem convidando o público para os próximos episódios, como 

já é comum nos canais do YouTube.  

Se o primeiro episódio foca na descrição do primeiro dia de oficina, o segundo 

(Fatos sobre nós - 01/02) ganha requintes de narrativas ficcionais, ao promover a empatia. 

Os participantes são desnudados, a partir da descrição de características peculiares sobre 

as suas personalidades (animal de estimação, gosto musical, entre outras). Nesse 

momento, embora não perca o teor documental, a série se aproxima do universo juvenil 

que representa, haja vista que conhecer o lado pessoal de cada personagem se mostra mais 

interessante, para a série, do que expor os perfis acadêmicos de cada um. Como em uma 

série de ficção, são estabelecidos os elementos do enredo, promovendo a identificação do 

público com os personagens. Humor e informalidade marcam esse episódio, cujo final já 

se modifica em relação ao primeiro, uma vez que não há um convite para o próximo.  

O recurso de chamar o espectador para os próximos episódios volta no terceiro (O 

que fizemos até hoje? - 02/02), quando Rafaella Gil, responsável pelas mídias digitais do 

Futura, convida o público para continuar acompanhando a história na internet. Vai se 

criando, assim, uma teia narrativa semelhante às estratégias de mobilização utilizadas na 

ficção. O terceiro episódio mostra como funcionam as oficinas do projeto, mas nem por 

isso, se distancia da informalidade que se caracterizou desde o primeiro episódio. Os 

personagens vão se tornando mais comuns, o público agora pode se familiarizar com cada 

integrante. A tia Lú, responsável pela alimentação do grupo durante a oficina, ocupa lugar 

de destaque no episódio, dada a importância emocional que exerce na trajetória de cada 

participante. Os planos não-convencionais, com câmera na mão e a leve aproximação 

com as entrevistas jornalísticas permanecem.  

No quarto episódio (Casa do Geração - 03/02), o público conhece o hostel onde 

os “GFs’ (atribuição informal dada aos participantes do projeto) se hospedam. Nessa 
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emissão, o caráter documental se hibridiza com os recursos típicos da internet: alguns se 

apresentam tal como YouTubers, utilizando frases curtas e sentenças que resumem suas 

personalidades e gostos. Essa desconstrução da suposta seriedade dos perfis colabora para 

a permanência da empatia com os personagens. Assim, conhecemos os sotaques, gostos, 

hábitos, preferências, as interações e o grau de intimidade entre os integrantes, que 

pretende ultrapassar a tela e alcançar o público, tendo em vista os recursos videográficos 

utilizados, acentuando a troca entre os interlocutores. Nesse caso, em especial, a 

habilidade de edição do material, que o aproxima da linguagem dos canais online, com 

cortes dinâmicos e trilha musical acentuada.   

O quinto episódio (Produção de Interprogramas - 06/02) traz uma diferencial: são 

os participantes que guiam a narrativa, diferentemente dos outros episódios, nos quais a 

videomaker estava implicitamente presente. Nessa parte, os planos e a edição ficam mais 

próximas do que tipicamente se vê em documentários. Foca-se na gravação dos 

interprogramas em um circo de Niterói. Os personagens conduzem e, ao mesmo tempo, 

comentam a experiência de aplicar na prática toda a teoria vivenciada na primeira semana 

de oficina. Assim, o tom jornalístico novamente se hibridiza com o tom documental.  

O sexto episódio (Mobilização - 08/02) se distancia do que é apresentado até 

então. Com perfil testemunhal, algumas mulheres participantes do projeto dão seus 

depoimentos sobre o feminismo. As falas giram em torno dos conflitos vividos em uma 

sociedade notadamente machista. Apesar da extrema relevância do conteúdo, o episódio 

é um tanto “fora da curva” no que compete à linguagem e ao formato, haja vista que se 

distancia do estilo dos outros, marcados pelos bastidores em forma de diário/vlog. De 

todo modo, comprova o hibridismo da série e alimenta debates de notório relevo social.  

Já o sétimo episódio (Emoções eu vivi - 08/02) retoma os ares de reality-show da 

série. O foco recai em uma das oficinas vividas no projeto, que abordou questões 

motivacionais e mais voltadas para a emotividade. A trilha musical, presente em todos os 

episódios, ganha destaque nesse episódio, unindo discursos e cenas. Os personagens 

também dão entrevistas mais intimistas, que acabam por humanizar suas histórias e, 

consequentemente, ampliar a dimensão afetiva da produção e do projeto como um todo.  

Quanto ao oitavo e penúltimo episódio (Projac - 09/02), nota-se uma aproximação 

muito forte com as narrativas televisuais, ao se enfatizar os bastidores da visita do grupo 

aos Estúdios Globo (antigo Projac). Em termos de linguagem, o episódio se assemelha a 

uma reportagem de bastidores do mundo da TV. Os personagens falam diretamente com 
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o público, e vivenciam experiências de enriquecimento cultural, ao conhecerem as alas 

de figurinos, cenários e estúdios da Rede Globo. Também se observa o traço humorístico, 

quando os participantes encenam uma situação ficcional na área de efeitos especiais. 

Nesse episódio, são grandes as chances de os laços de identificação com o público já 

terem sido estabelecidos, fazendo com que o humor surja como consequência do vínculo 

anteriormente criado.  

Um alto grau de hibridismo de linguagem da série se manifesta no nono e último 

episódio (Esse é o Geração - 13/2). A emissão completa se configura como um videoclipe. 

Os personagens fazem uma paródia da música “Oração”, do grupo A Banda Mais Bonita 

da Cidade. Formato e linguagem são os diferencias nesse último episódio, a começar pelo 

plano sequência que conduz a narrativa. O final, evidenciando a emoção dos personagens 

por conta do término da oficina, é repleto de lembranças afetivas, se aproximando das 

cenas finais típicas do universo ficcional. Inclusive, os próprios créditos finais surgem de 

modo semelhante ao que ocorre na TV. Assim, a história da série se conclui com uma 

música cantada por todos os participantes. O roteiro do derradeiro episódio é notadamente 

ensaiado e encenado, distanciando-o do tom documental que caracterizou os outros 

episódios, mas reforçando o aspecto multifacetado da produção.  

O número de comentários e compartilhamentos alcançado pela série decorre do 

público-alvo específico, formado por estudantes e egressos dos cursos de Comunicação 

do país. O engajamento justifica-se, assim, pelo diálogo com a audiência, composta por 

espectadores atentos ao cenário híbrido que caracteriza a convergência. Observa, por 

exemplo, como se mesclam, na websérie, características da meta-realidade, supra-

realidade e para-realidade (DUARTE, 2007). As entrevistas e a maior parte dos conteúdos 

se aproximam da meta-realidade, dado ao compromisso com os aspectos da vida real. No 

entanto, a criação da empatia com os personagens, a forma como cada participante tem 

sua história conduzida e as próprias escolhas de conteúdo geram uma identificação 

semelhante com a que é provocada nas séries ficcionais que preenchem o domínio da 

supra-realidade. Embora reais, os personagens da série são construídos de modo a gerar 

os mesmos efeitos emotivos que a ficção provoca (perfis, características curiosas, 

detalhes da intimidade, entre outros fatores). Quanto à para-realidade, nota-se sua 

presença em quase todos os episódios, dado o caráter próximo a um reality-show.  

Para que tais efeitos híbridos e sintomáticos da convergência sejam observados 

pelo público, o criador de conteúdo precisa fazer escolhas. No caso da série, o fato de a 
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roteirista acumular também a função de produtora, diretora e cinegrafista contribui para 

uma uniformidade conceitual e estética que favorece a fluidez narrativa e a identificação 

da audiência. Em especial, também se considera a edição trabalhada em um equilíbrio 

rítmico que se aproxima dos formatos que atraem e são identificados como sendo para os 

jovens e, principalmente, do consumidor de conteúdos nas redes virtuais. Daí, como 

destaca Murch (2004, p. 29), o papel do editor como um antecipador e controlador dos 

processos de pensamento do público: “O que será lembrado não será a edição, a câmera, 

as atuações ou mesmo o enredo, mas como o público sentiu tudo isso”. Mais do que um 

recurso técnico, a edição também narra e conduz os processos interpretativos.  

Desse modo, pode-se entender que, desde a pré até a pós-produção, um conteúdo 

audiovisual deve ser pensado com vistas a atender a expectativa de um dado público. Para 

isso, tanto a forma quanto o conteúdo precisam estar em sintonia. As facilidades 

oferecidas pela convergência alargaram as possibilidades técnicas, mas o que prevalece 

ainda é a dimensão criativa e os níveis de engajamento ofertados. No caso da websérie 

em análise, nota-se que o ir-além da tela da TV acrescentou outras camadas de 

envolvimento com os conteúdos, comprovando o diálogo de linguagens e o papel do 

público na esfera da convergência midiática.  

 

Considerações finais 

 

Como apropriação de um formato televisual pela internet, a websérie Geração 

Futura Universidades Parceiras é um exemplar do hibridismo de formatos e conteúdos 

que caracterizam a convergência. Nota-se, no produto em análise, a confluência de uma 

narrativa com emissões completas e independentes, mas com traços das narrativas 

lineares, haja vista a sequenciação ligada à descrição de cada dia da oficina. É curioso 

observar também a comprovação de expansão de telas e narrativas, uma vez que a série 

surge de um projeto social de um canal de TV, mas é por meio do YouTube e das outras 

redes sociais que o engajamento com o público é criado (JENKINS, 2009). São tempos 

de TV Social e essa interação só estreita os laços entre os que consomem e produzem, 

funções cada vez mais cambiáveis.  

Para o Canal Futura, a série pode representar uma oportunidade interessante de 

expansão de audiências e horizontes, especialmente com o público jovem que compõe a 

maior parte dos interessados na série e no projeto. Com episódios disponibilizados na 
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internet, o Geração Futura Universidades Parceiras também se torna mais próximo do 

estudante que almeja se inscrever nas próximas edições. Igualmente, mantém os ex-

participantes ainda mais conectados com as vivências de cada nova turma. Trata-se, 

assim, de uma ideia que pode ser continuada e ampliada nas próximas edições, dado o 

sucesso comprovado pelos comentários, compartilhamentos e demais interações virtuais.  

Ao se utilizar de múltiplas possibilidades estéticas proporcionadas pelo cenário 

convergente contemporâneo, a websérie configura-se como um produto híbrido que, 

embora não ficcional, utiliza-se das estratégias narrativas da TV para gerar um 

engajamento maior com o público. Como emissão documental, também flerta com os 

formatos mais voltados para o jornalismo e o humor. Além disso, tem uma narrativa 

conduzida de forma semelhante a um reality-show. Logo, ao expandir possibilidades 

narrativas, é escoada por redes sociais, criando uma audiência ainda mais participativa. 

Consegue, assim, colocar-se como manifestação de um conteúdo audiovisual 

heterogêneo, híbrido e consonante com o painel idiossincrático de transformações 

simultâneas que simboliza a cultura da convergência.  
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