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Resumo 

 

A televisão ainda é um meio de comunicação hegemônico na atualidade. Entretanto, 

num contexto de convergência de mídias e a partir de mudanças na relação com as 

audiências, a linguagem televisual sofre transformações. Os diálogos intermídias se 

intensificam por força de efeitos econômicos e tecnológicos, mas também por questões 

sociais e políticas. Nesse cenário, emergem novas práticas comunicacionais 

preocupadas com autonomia e cidadania nas quais o espectador se torna também 

produtor de conteúdo. A partir da perspectiva do modelo de promessa proposto por 

François Jost, este artigo aborda conceitos ligados à televisão e ao surgimento de 

propostas audiovisuais colaborativas na web, analisando como exemplo a TVCocriativa.  
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Um cenário de convergência  

Entre os meios de comunicação, a internet está em segundo lugar quando o 

assunto é a busca por informações. Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, 

metade dos brasileiros usa a internet todos os dias da semana. Comparando com outros 

meios, apenas a televisão é mais procurada, são mais de três quartos da população em 

frente à telinha sete dias por semana. Entretanto, é importante perceber que, pelos dados 

da mesma pesquisa, o tempo médio diário dedicado à internet, cerca de 4 horas e 30 

minutos, supera o dedicado à TV, cerca de 3 horas diárias.  

Esse cenário demonstra o aumento significativo do espaço ocupado pela internet 

em relação aos outros meios de comunicação (televisão, rádio, jornais e revistas) nos 

últimos anos, mas, ao mesmo tempo, reforça o papel central da televisão ainda nas duas 

primeiras décadas do século XXI. De toda forma, essa hegemonia é mantida em um 
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ambiente de convergência midiática em que a TV acaba se unindo a outros formatos e 

plataformas, como TVs a cabo, por satélite e a própria internet. Como as audiências 

estão em constantes transformações, elas acabam influenciando os meios de 

comunicação seja na linguagem, no formato e até nas relações com o espectador 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2001). 

Para Martín-Barbero e Rey (2001), isso demonstra que além de mostrar as 

mudanças de uma sociedade, a mídia acompanha essas transformações. A multimídia 

surge por conta de mudanças de efeitos econômicos e tecnológicos, mas ao tratar dessa 

“cultura de convergência”, é importante considerar, principalmente, um processo de 

transformação cultural (JENKINS, 2009).  

Nesse contexto, surgem novas práticas comunicacionais em que são ensaiados 

procedimentos inéditos de participação, de autonomia e de cidadania (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2001). Uma vez que a comunicação deve ser reivindicada como um 

direito humano, é importante entender que ela está “relacionada com a construção de 

identidades e a produção de sentido nas relações cotidianas sendo capaz de contribuir 

para a valorização de outros direitos humanos fundamentais” (CABRAL FILHO, 2008, 

p.235).  

A comunicação pode ser considerada, ainda, um direito social que tem 

representação em diferentes instâncias decisórias. A autonomia do cidadão, também 

poderia ser associada à capacidade do espectador em converter-se em produtor de 

narrativas audiovisuais, ainda que potencialmente (COUTINHO, 2013, p. 26). Embora 

com outra perspectiva de análise, menos voltada para os aspectos das políticas e mais 

para as tecnologias da comunicação, Cannito (2010) aponta que a tendência da televisão 

em um ambiente cada vez mais convergente é disseminar o potencial colaborativo dos 

próprios espectadores/usuários na criação de conteúdos (CANNITO, 2010). 

Na perspectiva dos trabalhos de investigação desenvolvidos no Laboratório de 

Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (UFJF-CNPq), ganha especial relevo esse tipo de 

alterações do fazer-sentir audiovisual. Esse potencial colaborativo pode ser percebido, a 

princípio, na TVCocritativa, objeto de análise deste artigo. Criada em 2011, com base 

na cidade de Belo Horizonte (MG), busca reinventar a linguagem da televisão, 

propondo novas formas de assistir a imagens em movimento na internet. A plataforma, 

que se define como um webcast colaborativo convida qualquer um a participar da 

elaboração de produtos audiovisuais de forma cooperativa e cocriativa. Este trabalho 
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busca fazer uma leitura do vídeo de apresentação da TVCocrtiativa, é uma fase inicial 

de pesquisa que será posteriormente aprofundada pelas etapas previstas pela análise da 

materialidade audiovisual. (COUTINHO, 2016).  

 

A comunicação televisual  

 Não há uma definição para televisão, mas Jost (2010) faz apontamentos sobre 

algumas características desta mídia. Segundo o autor, um consenso em relação à 

novidade trazida pela TV é a difusão de imagens e sons ao vivo.  Outra particularidade 

da teoria televisiva é que ela se ancora em uma reflexão sobre a atividade do 

telespectador, que acaba influenciando na linguagem e no conteúdo de programas. Além 

disso, um aspecto importante é o enquadramento de programas de acordo com as 

atividades sociais e a divisão por gênero e por faixa etária, por exemplo. Essa 

estruturação de grade de programação, conhecida como “arte de programar” ganhou 

força com as televisões comerciais e a concorrência entre canais (JOST, 2010).  

O autor também faz considerações sobre a linguagem televisual; Jost (2010) 

defende que uma característica marcante desta mídia é a relação de intimidade entre 

emissor e espectador, na qual o endereçamento de apresentadores de TV aos 

espectadores busca uma proximidade de uma conversa. Para conferir sentido a 

enunciados audiovisuais, Kilpp (2010) elenca algumas alternativas relacionadas às 

“moldurações” praticadas pela televisão. São constructos que a autora denomina 

“ethicidades”, que seriam virtualidades (durações, objetos, personas, fatos, 

acontecimentos) que só se atualizariam em mundos propriamente televisivos: 

Para dizer que tal coisa é tipicamente um construto da televisão, ou uma 

enunciação típica de tevê, a questão passa a ter de ser tratada com vistas aos 

sentidos identitários das ethicidades, sendo que, para que eles possam ser 

comunicados, os mundos em que elas têm existência e agem resultam de 

imaginários que são minimamente compartilhados com os que criam realidades 

de outros mundos imaginados. (KILPP, 2010, p.16) 

 

 Para Kilpp (2010), o que engendra o televisivo está relacionado a três eixos 

conceituais: eixo das ethicidades; eixo das molduras, moldurações e emolduramento; e 

eixo dos imaginários. Nesse momento, cabe destacar o segundo deles, que é definido 

pela autora da seguinte forma:  

As molduras são entendidas como aqueles quadros ou territórios de significação 

que, na TV, encontram-se em geral sobrepostas. As moldurações são 

procedimentos de ordem técnica e estética que realizam montagens no interior 

das molduras. E os emolduramentos são agenciamentos dos sentidos, que são 
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pessoal e culturalmente referenciados. Com as molduras e as moldurações 

procede-se a uma oferta de sentidos. (KILPP, 2010, p.18) . 

 

Além da produção de sentido, é importante também buscar entendimentos para a 

comunicação televisiva. Jost (2004) recorre ao modelo de contrato como ponto de 

partida para estruturar uma abordagem possível de estudo dessa forma de comunicação. 

O conceito de contrato é polissêmico e pode ser aplicado a várias áreas das Ciências 

Humanas, como é o caso da Literatura. Para Jost (2004), a relação de contrato está 

presente no interior do texto, e assim, é possível “na leitura do texto, depreender, 

imaginar como o destinador constrói o destinatário e projeta essa relação entre os dois 

no interior do texto” (JOST, 2004, p.10).  

Jost (2004) acredita que a origem do contrato está ancorada em duas lógicas: a 

ideia de contrato social e a proposta de pacto. O autor defende que o contrato de 

comunicação midiática está fundado nos limites dos processos midiáticos, e, dessa 

forma, é baseado em um “modelo de imanência” (JOST, 2004). Nesse caso, o emissor e 

receptor reconhecem que se comunicam e o fazem por razões partilhadas. Entretanto, 

um dos problemas apontados pelo autor é de que não há reciprocidade no sentido 

“homossemiótico”. Isso porque o espectador pode enviar cartas, fazer ligações ou 

mudar o canal, mas não está empregando o mesmo sistema semiótico de comunicação 

que o emissor (JOST, 2004).   

 Uma alternativa apresentada por Jost (2004) é o modelo de promessa que, ao 

contrário do contrato, ocorre em dois tempos. Além de fazer a exigência para que a 

promessa seja mantida, o espectador deve verificar se a promessa foi efetivada. Assim, 

esse modelo é considerado o mais cidadão, ao exigir uma contribuição ativa por parte 

do espectador:  

Contrariamente ao contrato midiático que, como nós vimos, impõe a lei do 

enunciador (aquela do maior número, em particular, de audiência) ao receptor, a 

promessa confere ao outro o direito correlativo de exigir. Essa relação de 

reciprocidade complementar retira as dificuldades teóricas colocadas por um 

modelo de comunicação fortemente assimétrico, no qual a única liberdade que 

escuta ou vê é a de adotar os propósitos do enunciador (JOST, 2004, p.28). 

 

Segundo Jost (2004), a noção de promessa está fundada em três proposições. A 

primeira delas encara o gênero como moeda de troca que regula a circulação dos textos 

ou dos programas audiovisuais; já a segunda considera o texto (ou programa) um objeto 

semiótico complexo; e a terceira aponta como resultado que o gênero é uma construção 

por exemplificação de algumas amostras de propriedades que o texto possui entre 
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outras. O autor destaca, ainda, que o modelo de promessa considera o gênero como uma 

interface responsável por ligar o emissor e o espectador (JOST, 2004).  

Entretanto, é importante retomar aqui as transformações pelas quais a televisão 

tem passado. Conforme destacam Martín-Barbero e Rey (2001), a renovação dessa 

mídia não fica restrita às modificações tecnológicas, também pressiona os ordenamentos 

jurídicos, as transformações dos gêneros e a relação das audiências com os produtos. 

Nesse sentido, é importante entender que a multimídia surge por questões econômicas e 

tecnológicas, mas também por variações sociais, políticas e “das sensibilidades” 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2001). 

  Os espectadores, muitas vezes, buscam um tipo de experiência de consumo que 

nem sempre é alcançado na mídia tradicional. Com a facilidade de acesso aos meios de 

produção e às novas tecnologias, há uma potencialidade para o surgimento de novas 

narrativas televisuais, principalmente, na web. Em alguns casos, o espectador deixa de 

ocupar apenas o lugar de receptor e passa a atuar como produtor de peças audiovisuais 

(JENKINS, 2009). 

A TVCocriativa surge, nesse sentido, de um descontentamento em relação à 

mídia televisiva hegemônica, ao mesmo tempo em que faz uma promessa: reinventar a 

linguagem da televisão, propondo novas formas de assistir a imagens em movimento na 

internet, e também de produzir audiovisual. Os idealizadores do projeto reforçam que a 

proposta é “ideal para pessoas cansadas da poltrona, em busca de interação aliada ao 

entretenimento”, conforme descrito na página inicial do site
4
.  

 

Uma proposta cocriativa  

A TVCocriativa foi criada em 2011, mas o perfil no Youtube foi inscrito em 30 

de setembro de 2010. No perfil do canal de compartilhamento consta que o primeiro 

vídeo foi postado em 2 de agosto de 2011. O canal possui 360 vídeos postados, um total 

de 84.406 visualizações e 360 inscritos.  

A plataforma propõe uma comunicação em várias linguagens e convida qualquer 

um a participar da elaboração de produtos audiovisuais de forma cooperativa, 

colaborativa e cocriativa. O site disponibiliza o conteúdo em formato de playlist com 20 

títulos diferentes (imagem 1). 16 delas estão ligadas a temas: Artes; Comédia; Cinemas; 

Geografias; Entrevistag; Esportes; Microtv; Microdoc; Mini; Cozinha; Reclames; 

                                                 
4
 Disponível em: http://tvcocriativa.com.br/. Acessado em 12/07/2017.  
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

AM/FM; Verde; Moda; Ao Vivo; e Diários. Outras quatro são ações promovidas pelos 

idealizadores do webcast que resultaram em peças audiovisuais: Canal Televisão; O que 

queremos para o mundo?; TVM((()))ovel; e Circuito Audiovisual Cocriativo. O 

conteúdo está hospedado em um canal no Youtube (imagem 2) e é possível assistir aos 

vídeos em abas no próprio site ou diretamente no canal de compartilhamento.  

 

 

 

 

Além de convidar o espectador a participar da elaboração das peças audiovisuais 

de forma colaborativa, o projeto também incentiva a produção de conteúdos por meio 

do licenciamento destes produtos, para integrar o webcast, ou por um financiamento de 

jovens considerados "novíssimos realizadores", que recebem um microcrédito para 

produção do seu conteúdo. No site há um link no meu principal para o envio de vídeos, 

ao clicar nele o usuário é direcionado para uma página na qual é possível preencher 

alguns dados pessoais e da peça audiovisual, já incluindo o link do vídeo (imagem 3). 

Não é informado se o conteúdo irá passar por algum tipo de seleção ou avaliação para, 

posteriormente, ser postado pela TVCocriativa. 
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Mais especificamente no perfil do Youtube é informado que os conteúdos são 

criados “por você, nas Oficinas Cocriativas, em Flashmobs, em coberturas de eventos 

descolados, projetos educacionais ou com o seu patrocínio”, segundo descrição 

disponível no canal
5
. Nessa perspectiva merece destaque o viés também formativo, no 

qual os idealizadores realizam ações para capacitação de possíveis colaboradores. 

Este artigo propõe-se a fazer uma avaliação inicial do vídeo de apresentação e 

lançamento da TVCocriativa a partir da perspectiva da análise da materialidade 

audiovisual, método quali-quantitativo que está em desenvolvimento no Laboratório de 

Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (UFJF-CNPq). Essa metodologia toma como 

objeto de avaliação a unidade texto+som+imagem+tempo+edição. A análise busca 

especificidades de linguagem, estilo e proposta das materialidades audiovisuais, mas 

além de resultados, essa metodologia também propõe o reconhecimento das promessas e 

dos laços assumidos por cada narrativa (COUTINHO, 2016).      

O vídeo analisado neste trabalho possui 1 minuto e 3 segundos de duração e é 

intitulado TVCocriativa. Uma imagem e o som de uma TV sintonizando abrem o vídeo, 

logo após surge um mulher com um gravador que diz: “Boa tarde, nós somos a 

TVCocriativa”. A frase é acompanhada de um BG com trecho curto da música 

Y.M.C.A, do grupo Village People. Logo após, entra uma imagem desfocada e o som 

que se assemelha a uma tevê sintonizando novamente para marcar uma transição. Entra 

em cena Gilberto Gil dizendo a palavra “Cocriar”. A fala é editada de uma forma que o 

cantor reforça a mesma palavra “Co-cocriar”, repetindo o prefixo “co”. Uma trilha é 

usada como BG a partir desse trecho vídeo. Entram imagens aceleradas de pessoas 

andando e falando para câmera. A imagem desacelera em uma mulher que diz a 

                                                 
5
 Disponível em: https://www.youtube.com/user/tvcocriati va/about. Acessado em 12/07/2017.  

https://www.youtube.com/user/tvcocriati%20va/about
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seguinte frase olhando para a câmera: “Onde está Ataíde?”. Logo após, é exibida uma 

imagem de um salão com casais dançando e outra imagem sobreposta a esta, marcada 

com borda, de um idoso dizendo “Fiquei doido!”. Corta novamente para Gilberto Gil 

que diz: “Fazer junto. Fazer muitos. Fazer todos.”.  

Depois disso, surge uma imagem de um homem e uma pergunta em OFF de uma 

voz feminina: “O que você acha de mim?”, nesse momento é incluída uma foto de uma 

mulher. Ao que tudo indica a responsável por fazer a pergunta. O homem responde: 

“Ah, gente boa, simpática e sem vergonha”. Uma imagem de color bars com um ruído é 

usada como transição para a imagem de um homem sentado que fala: “Hoje não tem 

mais cinema”.  

Logo após, é exibida uma imagem fixa da Praça Tiradentes em Ouro Preto 

(MG). Com o uso de sobreposição, surgem imagens recortadas de pessoas em diferentes 

posições comuns de serem feitas por quem é fotografado em locais turísticos: fazer um 

coração com a mão; uma perspectiva e profundidade que dão a impressão que a pessoa 

está carregando algum monumento; rezando e a simulação que está voando. Várias 

fotografias são exibidas de pessoas, estátuas e animais com placas. Pela velocidade da 

imagem não é possível ler as mensagens, mas dizem respeito à mobilidade urbana, de 

evitar o uso de veículos. São exibidas imagens aceleradas de pontos de uma cidade 

tipicamente histórica, a impressão é que seja Ouro Preto.  

Uma foto com um grupo de pessoas é mostrada com a seguinte frase em OFF: 

“Nós somos a TVCocriaitiva”. Uma imagem da bancada do Jornal Nacional surge com 

a sobreposição de dois rostos cortados substituindo os apresentadores do telejornal. 

Mais um OFF: “Notícia!”. A próxima imagem é de um grupo que aposta corrida em 

uma ladeira. Uma mulher vence e ultrapassa uma faixa de chegada improvisada. São 

exibidas imagens aceleradas, acompanhadas do mesmo BG, de pessoas aleatórias que 

parecem participar de algum curso ou oficina. Um homem de boina é filmado e diz um 

palavrão: “Se f*** (o áudio é substituído por um ruído)”. Ele se vira, o homem que 

filma pergunta: “E o cinema?”. Ele se vira para a câmera novamente e responde: 

“Também!”.  

Novamente são exibidas imagens aceleradas de pessoas em uma sala, entre elas 

se destaca um cinegrafista com uma câmera e um repórter de telejornal com microfone e 

canopla da emissora Globo. Surgem outras imagens aleatórias de pessoas em uma sala, 

é utilizado um filtro que torna a imagem avermelhada. Mais uma imagem de TV com 
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som de um aparelho sintonizando aparece como transição de imagem. Como assinatura, 

é exibido um logotipo da TVCocriativa acompanhado de uma trilha com música. Logo 

após, é exibido o link do canal no Youtube da TVCocriativa. Por fim, é exibida a 

imagem em transição de um homem diz: “Um recado para toda a humanidade”. A 

imagem começa no homem que faz o pedido, mas deriva para outro que responde: 

“Todo mundo viver feliz para sempre!”.  

Essa primeira descrição da peça audiovisual de lançamento do webcast não 

aprofunda questões técnicas ou de produção, baseia-se na observação de alguns pontos 

que podem ajudar a caracterizar os vídeos postados pela TVCocriativa a partir da 

enunciação de sua promessa para os espectadores/realizadores de audiovisual. É 

possível levantar algumas suposições sobre o vídeo nesse estágio inicial da pesquisa.  

Em nenhum momento há o uso de créditos para identificação de entrevistados no 

vídeo, recurso comum em programas de televisão, exceto em entrevistas denominadas 

“povo-fala”. O cantor Gilberto Gil, por exemplo, é facilmente identificado por ser uma 

pessoa pública, mas os outros entrevistados não. A mulher que abre o vídeo com a frase: 

“Nós somos a TVCocriativa” é enquadrada de uma maneira semelhante às passagens de 

repórteres em matérias de telejornais, mas também não é identificada.  

Outras pessoas presentes na narrativa parecem fazer parte do grupo que deu 

origem à proposta da TVCocriativa e é possível deduzir que eles estavam participando 

de algum curso ou oficina ligados à área de audiovisual. O local das filmagens não é 

identificado, mas é possível reconhecer alguns pontos da cidade mineira de Ouro Preto. 

Por não haver recursos gráficos de identificação, nem elementos paratextuais (como 

uma descrição do vídeo com detalhes da produção ou ficha técnica ao final da peça 

audiovisual) não é possível ter certeza disso.  

Um ponto do vídeo que cabe ser destacado nessa análise é a palavra “cocriar”, 

dita (e repetida por um recurso de edição) pelo Gil e que acaba se tornando uma marca 

do projeto por integrar o nome dado ao webcast e também por transmitir a ideia de 

compartilhamento do mesmo. Outro trecho da fala do cantor no vídeo também reforça a 

proposta apresentada pela TVCocriativa de produção colaborativa de conteúdo: “Fazer 

junto. Fazer muitos. Fazer todos.”.  

Em alguns trechos, a impressão, é que o uso de recursos gráficos e de edição 

marca a proposta de inovação e experimentação do projeto. Há pouco uso do OFF. A 

narrativa é dinâmica com utilização de imagens aceleradas, frames curtos, imagens de 
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transição, como é o caso do color bars, entrevistas rápidas e imagens sobrepostas (que 

às vezes tem relação ou não com o áudio).  

Também são utilizadas imagens ligadas a algumas concepções que acabam 

sendo partilhadas por grande parte de quem assiste aos vídeos, como a bancada do 

Jornal Nacional ao se referir a notícias, e a montagem com fotos de pessoas em poses 

comuns de turistas. A narrativa é construída de maneira leve, com pitadas de ironia e 

brincadeiras, também passa algumas mensagens com viés mais politizado como a 

questão da mobilidade ao usar placas que indicam a redução do uso de automóveis.  

A busca pelo principal sentido inscrito nessa materialidade audiovisual foi a 

proposta inicial deste trabalho, cujas estratégias narrativas serão posteriormente 

aprofundadas em análises a serem realizadas ao longo do estudo ainda em 

desenvolvimento no âmbito do mestrado.  

 

Considerações  

 Os desafios enfrentados pela televisão no cenário de convergência midiática 

estão ligados a mudanças de aspectos tecnológicos, econômicos, sociais, de linguagem e 

de relações com as audiências. Para Jost (2004), a comunicação televisiva deve ser 

baseada no modelo de promessa que ocorre em dois tempos. Primeiramente o 

telespectador deve fazer a exigência para que a promessa seja mantida, depois, em um 

segundo momento, tem o dever de verificar se a promessa foi cumprida (JOST, 2004).   

 Esse modelo exige um perfil de cidadão participativo, e essa cobrança, mesmo 

que exista um descontentamento em relação ao não cumprimento da promessa, nem 

sempre acontece na prática. Entretanto, o surgimento de novas práticas comunicacionais 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2001) demonstra a busca por autonomia por parte do 

espectador que encara a comunicação como uma forma de garantia de direitos e 

cidadania. Todas as transformações podem ser entendidas como um “processo cultural” 

(JENKINS, 2009).  

 Com a facilidade do acesso às tecnologias, a internet reforça a potencialidade do 

espectador de se converter também em produtor e distribuidor de conteúdos 

audiovisuais. Essas novas práticas surgem carregadas por promessas (JOST, 2004), 

como é o caso da TVCocriativa. Essa primeira avaliação do vídeo de apresentação do 

webcast, feita a partir da perspectiva da análise da materialidade audiovisual, não tem a 
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pretensão de apresentar resultados ou conclusões, mas contribui para o reconhecimento 

e melhor entendimento sobre as narrativas construídas pelos idealizadores do projeto. 

 É possível inferir, em um primeiro momento, que as moldurações (KILPP, 2010) 

praticadas pela TVCocriativa revelam ethicidades (KILPP, 2010) migrantes. Isso 

porque, algumas das virtualidades presentes na narrativa são constructos televisivos que 

resultam de imaginários minimamente compartilhados. Entretanto, é possível perceber 

que alguns procedimentos de ordem técnica e estética se diferenciam, em certa medida, 

daqueles que frequentemente estão presentes nas enunciações televisivas.  

Isso pode ser percebido pelo uso de OFF, por exemplo, uma molduração comum 

na televisão que é usada no vídeo analisado da TVCocrtiativa, mas em uma frequência 

bem menor que peças televisivas. O enquadramento de integrantes da equipe 

responsável pelo projeto, como a mulher que aparece no início do vídeo, é semelhante 

ao usado para repórteres em matérias de telejornais, mas não há recursos de 

identificação dela ou de outras pessoas no vídeo. Também estão presentes no vídeo 

recursos gráficos de edição, como colagens de fotos, imagens sobrepostas, (re)edição e 

(re)significações de falas ou imagens que integram um imaginário compartilhado (como 

o uso da bancada do Jornal Nacional ao se referir à notícia) que são comuns em 

narrativas audiovisuais da web e menos usados em enunciações televisivas.  

Essas misturas de aspectos técnicos e estéticos podem ser interpretadas como 

molduras migrantes, ou seja, que não pertencem a um único tipo de enunciação bem 

definida. A narrativa não linear, imagens aceleradas, frames curtos e informações que 

parecem, à primeira vista, soltas ou desconexas podem criar uma sensação de 

desconforto por não produzir um sentido imediato. Entretanto, esse tipo de enunciação, 

pode ao mesmo tempo, suscitar interesses e percepções de possíveis 

espectadores/realizadores interessados em propor novas formas de narrativas 

audiovisuais em um ambiente de comunicação mais descentralizada e colaborativa.   

Cabe ressaltar que essa primeira avaliação de uma única peça audiovisual de 

apresentação não é suficiente para afirmar se a promessa de inovação de linguagem 

televisiva é cumprida. Há, de fato, um esforço em destacar o convite para que qualquer 

pessoa queira (co)criar conteúdos audiovisuais para serem disponibilizados pela 

plataforma, mas o objetivo das próximas etapas deste estudo é saber se o convite é 

aceito pelos usuários e visitantes. A proposta dessa pesquisa, que está em fase inicial, é 
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analisar em que medida esses aspectos da narrativa são inovadores e como ocorre essa 

participação para produção colaborativa de conteúdo.  
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