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Resumo 

 

O audiovisual contemporâneo – principalmente o que circula em plataformas de vídeo 

na web – exige um olhar para além das narrativas, à medida em que se insere em 

ambientes mediados por softwares, tornando-se ao mesmo tempo produto e produtor de 

bancos de dados geridos por algoritmos. Pretendemos neste artigo, compreender como 

os bancos de dados e os algoritmos se constituem como formas culturais e impactam 

particularmente o modo em que o audiovisual da Netflix se enuncia. Para isso, 

articulamos a metodologia das molduras (KILPP, 2003) e os pressupostos de autores 

que abordam as mídias na perspectiva tecnocultural – como McLuhan (1993), Manovich 

(2006, 2015), Flusser (2007) e Chun (2005). 
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Introdução 

Durante muito tempo, a narrativa era a forma cultural preponderante para olhar 

as mídias audiovisuais – inclusive, para direcionar as metodologias de análise e as 

abordagens acadêmicas. O audiovisual contemporâneo, principalmente o que circula em 

plataformas gratuitas ou pagas, de produção amadora ou profissional, se torna um 

desafio para a pesquisa acadêmica. Muitas destas abordagens são conteudísticas, 

visando apenas o aspecto narrativo de filmes ou séries. Entretanto, cada vez mais são 

demandados olhares outros para uma compreensão mais abrangente das novas mídias 

audiovisuais. As mídias, suas formas de produção e compartilhamento com toda sua 

complexidade, as tecnoculturas nas quais nascem e os modos de produção de sentido 

que nelas se organizam: ao final o que eles estão dizendo sobre o audiovisual? É com 

esse objetivo que olhamos neste artigo para a plataforma Netflix.  

A Netflix se evidencia como uma das líderes de serviço digital desde 1997, ao 

lançar-se no mercado como locadora de vídeo pela internet. Fundada por Reed Hastings 

e Marc Randolph, em Los Gatos, Califórnia (EUA), a empresa oferecia através do site 

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

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR. 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

– Unisinos. Email: kellianaaa@gmail.com. 
3 Doutora em Comunicação e professora titular no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Email: soniam@unisinos.br.  
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netflix.com um acervo de DVDs, disponíveis para compra e aluguel apenas no território 

estadunidense. Em 1999, passou a promover assinaturas, oferecendo locação ilimitada 

de filmes por um valor mensal. O assinante solicitava o que queria ver e recebia em 

casa, por correio, sem data limite para a devolução.  

Somente em 2007 a plataforma de transmissão online foi criada, permitindo o 

acesso a conteúdo instantâneo e sob a demanda no computador. Através de parcerias 

com fabricantes eletrônicos, as formas de acesso foram expandidas para múltiplas telas4. 

Até então, o acesso só estava disponível para clientes nos EUA. Em 2010, passou a 

ofertar o serviço no Canadá, e no ano seguinte, chegou à América Latina, até se 

expandir para praticamente todo o mundo em 2016. Hoje, a Netflix possui mais de 100 

milhões de assinantes em mais de 190 países. 

Definida no centro de ajuda do site5 como “um serviço de transmissão online 

que permite aos clientes assistir a uma ampla variedade de séries de TV, filmes e 

documentários premiados em milhares de aparelhos conectados à internet”, a Netflix 

sintetiza um dos modos como dá significados a si própria. Faremos ao longo desta 

reflexão, uma travessia pela Netflix a partir da metodologia das molduras (KILPP; 2003; 

2010), com o objetivo de perceber os sentidos dados ao audiovisual e à própria 

plataforma nas suas interfaces gráficas.   

Trata-se de um procedimento de ordem técnica que des-discretiza digitalmente a 

imagem técnica audiovisual – neste caso, as interfaces da Netflix. Ao intervir nos 

materiais empíricos, a metodologia dá a ver as montagens, os enquadramentos e os 

efeitos discretos que não têm sentido nas imagens, mas que são praticados para 

produzir sentidos, e no fluxo dessa mídia passam a ter sentidos discretos e eficientes. 

Kilpp (2003) elencou quadros e territórios de experiência e de significação de molduras, 

as quais, em audiovisuais – especialmente de televisão e de internet – se encontram 

sobrepostas e articuladas em compósitos, às vezes somente para produzir um efeito de 

vertigem, de aceleração do ritmo, de multiplicação da informação num mesmo plano 

(experiência). Algumas, porém, revelam-se decisivas para os sentidos que serão 

atribuídos a uma e a outra enunciação (significação).  

Tentaremos aqui cartografar algumas das molduras e das moldurações 

(procedimentos técnicos e estéticos) mais implicadas na enunciação de ethicidades (que 

                                                 
4 O acesso à Netflix está disponível em pelo menos 7 aparelhos: nas Smart TVs, aparelhos de transmissão-streaming, 

videogames, decodificadores de TV, aparelhos de Blu-Ray, smartphones e tablets, notebooks e PCs. 
5 Disponível em: https://help.netflix.com/pt/node/412. Acesso: fev. de 2017. 
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são construtos do mundo: seres, durações, acontecimentos, que as imagens técnicas dão 

a ver como tais, mas na verdade, são conceitos do mundo, técnica, estética e eticamente 

construídos). As molduras e as ethicidades devem ser pensadas juntamente com os 

imaginários que emergem do objeto e confrontá-lo com outros imaginários de mundo, 

“pois, se há comunicação, é justamente porque esses imaginários são minimamente 

compartilhados” (KILPP, 2010, p. 21).  

Para conseguir desconstruir os sentidos dados nas molduras, as diversas 

ethicidades e os diversos imaginários convocados, recomenda-se o procedimento 

técnico de dissecação das imagens. “Para descobrir essa quase-gramática é preciso um 

esforço de desencantamento [...] É preciso desnaturalizá-las, retirá-las do fluxo de suas 

vagas, e dissecá-las em melhor estilo de Leonardo da Vinci” (KILPP, 2010, p. 87). Tais 

procedimentos teórico-metodológicos, embora nem sempre apareçam claramente 

descritos, acompanham o modo como a Netflix é pensada a seguir que é resultado do 

diálogo entre as autoras e suas respectivas pesquisas6. 

 

O acesso ao universo audiovisual 

Convidamos os leitores a flanar conosco pelas primeiras páginas da Netflix. 

Nelas observamos uma coleção de itens audiovisuais armazenados e redistribuídos na 

plataforma, independentemente de serem oriundas do cinema, da TV ou feitas para 

internet. As diversas andanças por entre as páginas iniciais levam a decodificar alguns 

caminhos que, no mínimo, tensionam a acessibilidade do usuário “quando quiser” e 

“como quiser” às produções, uma enunciação muito forte da Netflix sobre seu serviço. 

“O assinante Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, 

em praticamente qualquer tela com conexão à Internet. O assinante pode assistir, pausar 

e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso” (NETFLIX, 2017)7. 

A primeira página que se desvela ao digitar a URL (Figura 1) explicita diversos 

construtos que são centrais para a plataforma: destacam-se aqui o usuário e o 

audiovisual. 

Em destaque na Figura 1, a legenda em inglês (a única frase que não está na 

língua do país), na parte superior esquerda da tela e em letra maior que todas as outras 

inscrições, – “See what´s next” – moldura toda a página. O next está moldurado de 

                                                 
6 BRAGHINI, Kélliana.TELEVISUALIDADES DA NETFLIX: a construção de uma TV on demand. 

Dissertação em andamento: 2017; MONTAÑO, Sonia. O usuário como construto nas interfaces do YouTube. 

Pesquisa em andamento: 2017.  
7 Trecho do documento de visão a longo prazo da empresa.  
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muitas formas na Netflix: desde as formas de disposição das listas dos vídeos até a 

passagem automática de um episódio para o seguinte. Trata-se de uma moldura muito 

presente também na cultura do binge-watching8 – outra ethicidade fortemente 

significada na Netflix. Por outro lado, o termo Next tem muita proximidade com a “Net”, 

um modo de chamar a internet, que é a base do nome da Netflix (filmes na internet). O 

audiovisual da Netflix se mostra como um audiovisual conectado, em rede, que sempre 

apresentará inesgotavelmente um próximo. 

 

Figura 1 - Página Inicial da Netflix 

 

Fonte: Netflix, 2017. 

 

A interface (Figura 1) exibe um conjunto de cartazes que identificam com 

imagens e títulos diversos seriados, desenhos, filmes, que se apresentam emendados 

como em caleidoscópio. Alguns são cortados pelas bordas da tela, sugerindo que a 

quantidade continua fora de campo (mas dentro da Netflix!) e se torna infinita. Os 

cartazes estão colados, sem aparentes interstícios que permitam operar (sobre eles não 

há links, não há reação ao passar do mouse). Esse formato de cartazes, ao contrário da 

interface do assinante (Figura 4), não está pensado com “corredores” para circular e 

“manusear” as produções. Há o apelo ao valor de exibição, o que exige a distância do 

observador.  

Os cartazes estão em posição oblíqua e parecem seguir certo movimento que, 

embora alinhado, sinaliza uma relação de desenquadramento com a tela do dispositivo. 

                                                 
8 Ato de ver vários episódios de uma série, sem intervalos.  
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No mínimo, torna-se difícil assistir a algum filme nessa posição de desconforto, sem ter 

que fazer algum tipo de movimento. Contudo, a interface indica que movimento deve 

ser esse nas duas únicas molduras, que têm fundo vermelho na tela: “assista um mês 

grátis” ou “entrar”. Tratam-se de caminhos moldurados como acesso (por links) em que 

são dados sentidos identitários diferentes ao usuário.  

No lado superior direito, que seria o espaço nobre conforme nossa cultura da 

escrita, há o link “entrar”, ou seja, “você é de casa”. Ao clicar, abre uma pequena janela 

para introduzir login e senha ou acessar com os dados do Facebook (Figura 2). Como 

plano de fundo está a imagem da série The Crown, o maior investimento em ficção 

seriada da Netflix9. Agora, há uma dimensão de intimidade do usuário com a 

plataforma: ele está muito próximo de acessar o conteúdo audiovisual exclusivo para 

assinantes, só falta inserir login e senha. 

 

Figura 2 - Página de login 

 

Fonte: Netflix, 2017. 

 

 O usuário que já é assinante não está mais diante do caleidoscópio de produções 

ou de um conjunto sem acesso, mas frente a frente com uma produção Original Netflix 

que de certa forma está sendo moldurada como a mais cobiçada. 

O desconforto do desenquadramento pode ser resolvido de outra maneira: 

“assista um mês grátis”. Esta outra moldura, também está em destaque à esquerda da 

                                                 
9 Disponível em: http://elle.abril.com.br/cultura/the-crown-e-a-serie-mais-cara-da-historia-da-netflix-e-conta-a-

historia-da-rainha-elizabeth-assista-ao-trailer/ 
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tela, abaixo dos títulos. Ao clicar no link, o usuário é conduzido à página de fundo cinza 

(Figura 3), sem imagens, com apenas gráficos, letras e números que explicam os planos 

disponíveis, as vantagens e os custos. Aqui o papo é outro! Um design que lembra mais 

uma negociação, uma compra-e-venda, uma operação de ordem administrativa, sem o 

colorido mundo audiovisual próprio da maior parte das interfaces, mas ainda assim um 

universo amigável, com fundo cinza e um gráfico simplificado das vantagens de cada 

plano.  

 

Figura 3 - Escolha do plano 

 

Fonte: Netflix, 2017. 

 

É clara a delimitação de territórios diferentes que molduram o usuário ainda 

estrangeiro e o assinante. O mês grátis é concedido após o preenchimento da escolha de 

plano, dos dados pessoais e do cartão de crédito. Não é exatamente, então “como 

quiser” e “quando quiser”, à diferença de outras plataformas, como o YouTube, em que 

vídeos ficam acessíveis sem fazer login. Nesse caso, o vídeo (e seu universo colorido e 

múltiplo) só será acessível como um troféu após os dados do usuário e de seu cartão, 

juntamente com a aceitação dos termos, forem efetuados. Os designs das páginas 

estabelecem claro sentido dado ao usuário. Dependendo do que ali acontecer, o usuário 

será felizmente acolhido ou não passará daquela página. 

O usuário que “entrou” é moldurado como alguém de casa, para quem o 

universo audiovisual fica aberto e disponível. Na parte superior direita da Figura 4, vê-

se uma moldura com o nome indicado pelo usuário e sua foto ou avatar. Ainda na 
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mesma linha superior, há um sino, o qual quando exibe um pequeno número, indica 

uma mensagem com sugestões personalizadas das novidades na Netflix. O lado direito 

da barra é completado pela ferramenta de busca, uma moldura clássica da web que lhe 

dá sentidos de arquivo infinito e principalmente de acesso a todo e qualquer dado com 

facilidade evidenciando como estamos moldurados pelo banco de dados como forma 

cultural. A busca na rede que organiza os dados já é uma moldura sólida na construção 

de sentido da web como banco de dados e memória universal. Ainda na barra de 

navegação superior, do lado esquerdo, temos dois links: “Netflix”, que leva sempre à 

home (Figura 4); e “Navegar”, que abre uma janelinha com categorias que expressam o 

modo de a Netflix construir o universo audiovisual. 

 

Figura 4 - Interface inicial do usuário 

 

Fonte: Netflix, 2017. 

 

Chegamos ao conjunto de títulos que não estão mais expressos de forma oblíqua. 

O tipo de fluxo parece ser mais organizado e a serviço do usuário, não mais como meros 

cartazes que passam. Eles estão enquadrados na tela, reciclando as velhas 

videolocadoras, com corredores entre os quais caminhamos, manuseamos e lemos, no 

verso do vídeo, uma explicação antes de decidir levá-lo. O usuário, ao apoiar o mouse 

sobre um dos quadros, faz com que ele se destaque dos outros e apareçam informações 

sobre a produção. Os corredores não obedecem aos clássicos gêneros, são formados por 
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combinações (das mais variadas e improváveis10) que aliam tema, natureza, elenco e 

outras características de cada audiovisual.  

Existem categorias oficiais que se mantêm, independentemente do perfil com 

que se está navegando como “Originais Netflix” e “Adicionados recentemente”. Outros 

“gêneros” que agrupam os títulos nos corredores são personalizados e estariam fazendo 

leituras dos dados gerados pelo percurso do usuário como “Porque você assistiu a tal 

título” ou “Porque você adicionou tal título à Minha lista”. Há um diálogo entre o 

usuário, seu percurso e o software que lê esse trajeto e reorganiza os dados produzidos 

por ele. Dessa maneira, o vídeo (e como ele, a TV, o cinema ou o meio que o produziu) 

passa a ser significado como um conjunto de tags, que podem ser associados sempre 

com novos dados, em novos corredores do grande banco de dados.  

 

Dados e algoritmos como construtos 

Conforme observamos, uma primeira passagem pelas interfaces da Netflix, 

sugere um banco de dados de produções e de gêneros. Um seriado parece um banco de 

temporadas e uma temporada, um banco de episódios, o assinante, um conjunto de 

perfis (até 5), e cada perfil, um banco de preferências, e a assinatura, um conjunto de 

telas simultâneas (até 4). Dentre os elementos elencados, o usuário é construído ali 

como o dado-chave para essa base de dados audiovisual. São seus trânsitos e percursos 

(dentro e fora da plataforma) os que geram dados e os que configuram a sua própria 

interface e o perfil que a plataforma vai criando do usuário. 

McLuhan e Powers (1993) já compreendiam o banco de dados como a chave da 

aldeia global em experiência anteriores à internet. Longe de ser um espaço paradisíaco 

de plena comunicação, ou de se referir ao processo de globalização em curso, a aldeia 

global envolve a dinâmica com que as mídias eletrônicas operam sobre a cultura 

moderna. A tecnologia do xérox, por exemplo, operava um tipo de movimento de aldeia 

global sobre o livro, ao converter cada pessoa em seu próprio editor. 

 

Já não precisamos imprimir de forma mecânica e repetitiva um texto em 

particular com pouquíssimas mudanças. Podemos fazer um livro em que as 

pessoas podem ir adicionando páginas continuamente de outros livros se for 

necessário. Adicionando a base de dados eletrônica para a exploração e seria 

possível chegar a ter acesso as combinações mais inverossímeis. As 

                                                 
10 VENTURA, Felipe. Netflix tem impressionantes 76.897 gêneros para classificar filmes. GIZMODO. 3 de janeiro 

de 2014. Disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/netflix-generos/> acesso em: 18 de mai. 2017. 
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combinações inverossímeis produzem descobrimento (MCLUHAN; POWERS, 

1993: p. 101, tradução nossa)11.  

 

Outro autor a considerar o valor do dado foi Benjamin (1986), ao apontar na 

metrópole – assim como no cinema – que a montagem dá um “poder surreal ao 

fragmento”: o de viajar em várias direções e permitir assim novas cadeias de 

significados. Sobre a visão benjaminiana, Canevacci (2001, p. 101) sinaliza que era o 

contexto comunicativo urbano o que permitia ao autor estabelecer novas cadeias 

significantes, “mas, só a grande cidade tem esta estranha liberdade” (BENJAMIN apud 

CANEVACCI, 2001, p. 101). Foi o dito poder do fragmento que viabilizou ao filósofo 

“arrancar” as citações de contexto para encontrar novos sentidos, como foi o caso 

relatado por Canevacci e citado pelo próprio Benjamin, de um aviso de jornal: “Em 

1867, um comerciante de tapetes colou cartazes de propaganda nos pilares de uma 

ponte”. (BENJAMIN, 1986, 232). O aviso, arrancado do contexto, permite a Benjamin 

ligar uma nova cadeia significante: um tapete, um cartaz, uma ponte.  

 

Esta concatenação produz novas sensibilidades, desorienta as percepções 

tradicionais e estáveis: um tapete pode recobrir verticalmente uma ponte, sobre 

a qual estender-se com o olhar ou com a imaginação. Ou então é a ponte quem 

se apresenta como um enorme tapete sobre o qual passear como um flanêur. Ou 

ainda a cidade inteira é um cartaz imenso no qual se transita indiferentemente 

entre pontes, tapetes, cisnes, Andrômedas (CANEVACCI, 2001, p. 101). 

 

Essas montagens e simultaneidades do fragmento/dado são multiplicadas na 

comunicação digital. Manovich (2006), pensa a base de dados como forma cultural, isto 

é, como uma prática tão cotidiana que nos leva a ver o mundo dessa forma. Para ele, é 

na internet onde a forma de base de dados floresceu, com seus blocos de textos, 

imagens, links e fragmentos em que sempre é possível – e aparentemente desejável – 

acrescentar mais um. Todo site abarca, em algum sentido, um banco de dados e inspira 

outras formas nessa direção, como sites dedicados a uma pessoa ou a um fenômeno que 

inevitavelmente reúnem também links afins dispersos na web. Tal forma cultural se 

insere tanto em nosso cotidiano que já a notamos como natural. Ligamos o computador 

ou olhamos para a tela do celular e uma gama de ícones para aplicativos ou arquivos 

fica à espera de nossa escolha. Uma antiga biblioteca ou um museu conglobam grande 

                                                 
11 “Ya no necesitamos imprimir en forma mecánica y repetitiva un texto en particular con muy pocos cambios. 

Podemos hacer un libro al que la gente puede ir agregándole páginas continuamente de otros libros si fuera necesario. 

Agréguenla la base de datos electrónica para la exploración y se podría llegar a tener acceso a las combinaciones más 

inverosímiles. Las combinaciones inverosímiles producen descubrimiento”. 
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quantidade de dados culturais que hoje podem ser armazenados em computadores. Esses 

dados podem tanto serem esquecidos na web, quanto ganhar a qualquer momento, status 

de atualidade ao serem confrontados com uma nova ordem de fenômenos. 

Contudo, naquilo que Manovich (2015) chama de ontologia do computador, que 

passa a ser culturalmente também a ontologia do mundo vista pelo computador, o banco 

de dados é uma metade. Talvez, a metade mais visível. A outra metade é feita de 

algoritmo. Um programa recebe dados, executa um algoritmo e produz novos dados. O 

algoritmo contempla um conjunto de regras e de procedimentos lógicos para a 

realização de certa atividade, como uma receita de bolo ou a explicação a alguém sobre 

como chegar ao aeroporto. Todavia, há diferença entre esses algoritmos e outros tantos 

que criamos para viver juntos desde os primórdios. Há agora grande quantidade de 

dados gerados nas mais diversas esferas da vida contemporânea. São muitos os modos 

de produzi-los, de “interfaceá-los” e de produzir novos dados mediados por software, 

em grande escala.  

O processo de produção de dados está silenciosamente regido por algoritmos. 

Segundo leciona Castro (2016), os algoritmos estão presentes numa (aparentemente 

banal) pesquisa no Google, e os resultados são alcançados na publicidade que vemos 

nas interfaces que acessamos, na forma como é organizado nosso mural no Facebook, 

na lista de filmes que a Netflix exibe quando a acessamos. Também alerta que o 

algoritmo pode estar presente na escolha das ações nas quais investir; na “lógica” da 

atividade policial em uma cidade; nos métodos de triagem de “suspeitos” na fila de um 

aeroporto; na escolha de um candidato para ocupar uma vaga de emprego; nos novos 

amigos que aceitamos ou convidamos nas redes de relacionamentos. “A lista seria 

inesgotável, pois não há quase nada na nossa interação com as tecnologias digitais, 

principalmente as baseadas na internet, que não seja acompanhada por algum, às vezes, 

insidioso algoritmo” (CASTRO, 2016, s./p.).  

É claro que algumas dessas regras são conhecidas por nós e outras ficam na 

opacidade. Podemos saber que, ao postar um vídeo no YouTube, as palavras-chave com 

as que associamos serão mais importantes que seu conteúdo na hora da interface ser 

configurada com vídeos relacionados, por exemplo, e isso vai mudar a significação e a 

experiência daquele vídeo. Mas não decidimos12 como evitar determinadas publicidades 

quando assistimos a um vídeo nessa plataforma. Em diversos espaços, usuários de redes 

                                                 
12 Ou sim, depende do conhecimento que tenhamos do algoritmo do programa. 
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sociais contam como foram banidos pelo algoritmo. Bruno (2006), quando aborda as 

práticas de rastreio e de constituição de perfis, dá o exemplo da menina de dezesseis 

anos residente nos Estados Unidos, filha de imigrantes muçulmanos, que foi expulsa 

porque seu perfil apresentava-se como potencial “menina-bomba” pelos sites que 

acessava.  

Manovich (2015) pondera que os algoritmos nos jogos geralmente têm uma 

tarefa bem definida para o jogador executar e ganhar, como dirigir através de 

obstáculos, matar inimigos, dentre outras. A superfície narrativa de um game – em que 

você é um astronauta treinado para chegar à lua e eliminar todos os obstáculos que 

apareçam no seu caminho (mutantes, extraterrestres) – mascara um algoritmo simples 

que está explícito ao jogador para entrar no jogo. Há um algoritmo que só é conhecido 

pelo jogador mais engajado, aquele que percebe que sempre que acontecem as 

condições x e y, os inimigos aparecerão da esquerda, por exemplo. Assim, o jogador 

reconstrói uma parte do algoritmo.  

Essas duas formas culturais – banco de dados e algoritmo – são, então, centrais 

nos modos em que o mundo está sendo codificado e decodificado, parafraseando 

Flusser (2007). Eles moldam nossos modos de ver o mundo e o modo de ver o 

audiovisual. No caso que nos interessa aqui e segundo veiculou a reportagem da revista 

Veja13, a Netflix não só armazena dados do acesso de cada usuário como toma decisões 

com base neles. A matéria conta que ator Kevin Spacey – que interpreta Frank 

Underwood, na série House Of Cards – e um dos produtores da série foram contratados 

com base na frequência de acesso e na boa avaliação dos assinantes (em especial, os que 

assistiram à série britânica de 1990, que inspirou a versão americana) em relação às 

produções em que ambos trabalharam. A matéria ainda reforçava a aposta “no 

algoritmo” como ponto alto da rede:  

 

Um dos segredos do sucesso da empresa é a forma eficaz como seus algoritmos 

– os códigos computadorizados que ordenam, automaticamente, o site e os 

aplicativos da companhia – coletam e tabulam informações dos usuários, sem 

que eles tenham ciência disso (VEJA, 2016, p. 109). 

 

A matéria encerra com uma identificação entre usuário e algoritmo: “Além 

disso, a estratégia serviu de alicerce para que a Netflix passasse a ouvir sempre o que 

                                                 
13 THOMAS, Jennifer A. Você vê a Netflix e ela também vê você. Veja, São Paulo, ano 49, n. 20, p. 108, 18. mai. 

2016.  
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seus algoritmos têm a dizer antes de divulgar um filme ou uma série” (VEJA, 2016, p. 

109). 

Usuários passam assim a fundamentar o conjunto de seus trânsitos, de seus 

acessos – às vezes, conscientes, às vezes por engano, às vezes, movidos pela própria 

interface. Além da prática operacional cada vez mais própria da internet (rastreio de 

dados e construção de perfis), há na Netflix uma construção de sentido muito particular 

e positiva em relação ao algoritmo. O algoritmo, uma ethicidade-chave da plataforma, é 

quase como um porta-voz, representante, algo assim como amigo de infância ou um 

advogado do usuário.  

Na barra institucional, consta um link “Preferências de cookies”. Ali é explicado 

que a Netflix e seus parceiros utilizam tecnologias para facilitar o acesso: “permitindo-

nos reconhecer você a cada vez que você volta, para fornecer e analisar nossos serviços, 

para aprender mais sobre nossos usuários e seus prováveis interesses e para personalizar 

e enviar mensagens de marketing ou publicidade” (NETFLIX, 2017). Por isso, a página 

dedica-se a informar o assinante sobre o uso dessas tecnologias. Nesse mesmo texto, 

explicam-se os três tipos de cookies usados pela empresa. O cookie é moldurado aqui 

como uma ethicidade, e colabora com o usuário para que tenha acesso facilitado e esteja 

diante de um mundo mais “amigável”.  

Esses cookies teriam na Netflix três formas diversas. Primeiro os indispensáveis 

para acessar o serviço. Em segundo, aqueles que “personalizam e aprimoram a sua 

experiência online com a Netflix” (NETFLIX, 2017), ajudando a lembrar de 

preferências e evitando que se precise digitar informações já fornecidas. Por último, são 

os cookies relacionados à publicidade que “usam informações sobre a sua visita a esse e 

outros sites, como páginas visitadas, seu uso do serviço ou sua resposta a anúncios e 

emails, para exibir anúncios mais relevantes a você” (NETFLIX, 2017).  

A prática de distanciar o usuário da linguagem própria do dado e colocá-lo 

diante de um mundo de fácil acesso transcende a plataforma e se estende às práticas de 

boa parte de sites e de aplicativos da internet. Trata-se de uma prática bastante 

hegemônica das novas mídias e é definida por Beiguelman (2010, s.p) como a era do 

capitalismo fofinho. “Um capitalismo em que tudo soa onomatopéico, feliz e 

redondinho, como os logos e os nomes das principais redes sociais”. Ela está 

naturalizada como se fosse um valor consensual em que todo usuário quer e precisa 
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deixar os códigos próprios do meio para os entendidos e ficar diante de mundos 

facilmente decodificáveis, bonitos, coloridos e “seguros”. 

A construção do universo de liberdade tão amigável ao usuário é tensionada pelo 

que Chun (2005) defende como ideologia do software. Em seu entendimento, o 

“software produz ‘usuários’. ” (CHUN, 2005, p. 43). “As ‘escolhas’ que os sistemas 

operacionais oferecem limitam o visível e o invisível, o que se possa imaginar e o 

inimaginável. Você não está, contudo, ciente do software, da constante construção e 

interpelação (ou ‘uso-amigável’)” (CHUN, 2005, p. 43, tradução nossa). 14 

 É prática comum de várias empresas “ponto com” e seus softwares a criação de 

um ambiente amigável associado a sentidos de conforto, de familiaridade e de ausência 

de perigo15. Pagamos por esses serviços com nossos dados, às vezes com nosso 

dinheiro, e sobretudo com a assimilação de determinada construção de imagens e de 

imaginários sobre o mundo e sobre nós mesmos. Aceitamos parte desse pagamento 

quando assinamos algo, ao criarmos nosso login, que geralmente está moldurado como 

“termo de privacidade”. 

“Para o que serve o software se não para o esforço de fazer algo explícito, de 

fazer algo intangível visível, enquanto que ao mesmo tempo torna o visível (como a 

máquina) invisível? ” (CHUN, 2005, p. 44, tradução nossa)16. É nisso que reside a 

ideologia, quando se escolhe o que se quer mostrar ou esconder, oferecendo ao usuário 

uma gama de opções que é sempre limitada, embora o faça crer o contrário. “O poder do 

software encontra-se nesta dupla ação onde o visível torna invisível, um efeito de 

linguagens de programação torna-se uma tarefa linguística” (CHUN, 2005, p. 44, 

tradução nossa)17.  

Para Chun (2005, p. 47), é necessário questionar, olhar além das camadas 

superficiais do software “para a compreender as novas formas em que conhecimento 

visual está sendo transformado e perpetuado, não simplesmente deslocado ou tornado 

obsoleto”18. A afirmação deve seguir ecoando para compreender melhor as ações 

                                                 
14  “The “choices” operating systems offer limit the visible and the invisible, the imaginable and the unimaginable. 

You are not, however, aware of software’s constant constriction and interpellation (also known as its “user-

friendliness”)”. 
15 Retomando-se aqui o lema do Google – don´t be evil – não seja mau, que recentemente passou para seu lado 

positivo, do the right thing – faça a coisa certa. 
16 “what is software if not the very effort of making something explicit, of making something intangible visible, while 

at the same time rendering the visible (such as the machine) invisible?” 
17 “The power of software lies with this dual action and the visible it renders invisible, an effect of programming 

languages becoming a linguistic task”. 
18 “the new ways in which visual knowledge is being transformed and perpetuated, not simply displaced or rendered 

obsolete”. 
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culturais do software. No entanto, a própria ação da interface de programar o usuário 

para aceitar caminhos estabelecidos e a própria constituição das empresas ponto com – 

inclusive a Netflix – como universos limpos e coloridos em que reina uma paz de 

laboratório em oposição aos sentidos identitários de outros espaços sociais (como a rua, 

por exemplo, como lugar de violência e de ameaça) devem ser questionados.  

 

Considerações finais 

A Netflix se descortina como um grande banco de dados de títulos cujo caráter 

enunciado como ilimitado vem apaziguado pelo algoritmo. O usuário não mais precisa 

se preocupar, já que “alguém” está tentando entendê-lo, segui-lo e resolver sua vida 

desde a primeira vez que acessa a plataforma. Isso faz parte da “privacidade” construída 

no site e em tantos outros espaços da rede. Se os cookies não forem suficientes, o 

usuário tem outro algoritmo – que é a barra de busca na qual, ao iniciar a escrita de uma 

palavra, de imediato vão aparecendo os títulos desbloqueados para ele. De última, se o 

usuário quer alguma coisa diferente e está com tempo, clicando em “navegar” ou 

andando pelos corredores de seu perfil, consegue se inteirar acerca de uma série de 

gêneros (também este, um construto muito próprio da plataforma, ajustado ao usuário) e 

escolhe ali algo para assistir.  

Dentre as múltiplas questões que ainda ficarão em aberto sobre o dito até aqui da 

Netflix, atenta-se para questão da dinâmica audiovisual do software da Netflix, que 

resulta num desafio acadêmico. Que imaginação (capacidade de construir e desconstruir 

imagens) surge da experiência Netflix? 

            Como a “estranha liberdade” – atribuída por Benjamin ao poder surreal do 

fragmento e à construção de novas sensibilidades que desorientam as percepções 

tradicionais e estáveis – é construída pelo algoritmo apresentado para tornar todos os 

processos em relação ao audiovisual e sua interface amigáveis, conhecidos, fáceis e 

comercializáveis? 

Finalmente, o audiovisual construído na Netflix – se pensado como meio num 

estágio da técnica em que dado e o algoritmo estão começando a ser as práticas 

fundamentais do vídeo e da internet – pode instigar a reflexão sobre como o software 

pode contribuir para devolver ao fragmento seu poder surreal, além de alfabetizar os 

usuários para os novos meios audiovisuais. 
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