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Resumo 

 

A evolução dos meios de comunicação, sobretudo a partir da introdução das tecnologias 

digitais, trouxeram ao cenário social essenciais modificações nas forma de criar, 

produzir e distribuir conteúdos audiovisuais. Não cabe atribuir somente às tecnologias a 

responsabilidade por essa nova dinâmica, na essência desse processo está a relação entre 

mercados, suportes, e o usuário, que cada vez mais passa a participar e produzir 

conteúdo. Este artigo traz reflexões importantes sobre a relação das novas tecnologias 

com os conteúdos e usuários, levando em consideração as práticas de consumo e as 

formas de linguagem, revelando as negociações recorrentes.  
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Vale contextualizar 

 Já com a consolidação das plataformas digitais na vida, e mais notadamente nas 

formas de consumo da sociedade contemporânea, sobretudo através das TVs digitais, 

smartphones e demais plataformas audiovisuais em rede, os conteúdos cada vez mais 

agregam a interatividade como um instrumento de negociação entre usuário e obra, 

modificando e dinamizando o fluxo natural da informação. São novas formas de 

produzir, distribuir e consumir audiovisual. Este, ganha fôlego amparado pelas diversas 

telas e possibilidades criativas do contexto atual. 

 A evolução social acompanhada pelo ritmo das inovações tecnológicas propõem 

dinâmicas diferentes de consumo e nas formas narrativas, capazes de modificar 
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substancialmente o fluxo tradicional da comunicação, baseado na transferência de 

informação do emissor para o receptor. Agora, o receptor é capaz também de produzir e 

distribuir seu próprio conteúdo. Para além, os conteúdos podem ser emitidos e recebidos 

instantaneamente para qualquer local através de variados formatos e modulações. 

O mercado criado pela internet envolve a necessidade da criação de um mundo 

em que não somente os produtores oficiais produzem conteúdo, mas também os 

consumidores ativos podem vir a desdobrar os produtos que se desenvolvem 

nesse universo, de forma a explorar os limites que a obra produzida não ousou 

ou não quis explicitar (MASSAROLO e ALVARENGA, 2009, p. 1). 

 De acordo com André Lemos (2002), o fato de tudo estar em rede implica que a 

rede está em todos os lugares e equipamentos, capazes de se comunicar. Este novo 

cenário midiático, que capaz de se manifestar na nova ordem tecnológica e política, 

direciona o social para uma interface onde a ubiquidade
4
 se dissemina, permeia os 

objetos e provoca nomadismos radicais. Desse modo, o espaço e o tempo adquirem 

novas configurações. O primeiro, ganha amplitude, circulação. O segundo é cada vez 

mais comprimido e dinâmico. A mobilidade e a conexão plena facilitam esse processo, 

a rede passa a ser o grande vetor e ambiente de consumo da informação. 

 A partir de tais configurações, as plataformas e, mais amplamente, os 

dispositivos midiáticos deixam de ser somente canais de mensagem para atuar como 

mecanismos de agenciamento e também de multiplicidades que se desdobram a partir de 

materialidades que carregam o fluxos informacional. Agora não há mais blocos de 

mensagens transitando pela rede, o fluxo informacional é ininterrupto e 

desterritorializado, fazendo de qualquer tempo-espaço um ambiente propício para o 

consumo de entretenimento.  

                                                
4 Entende-se por ubiquidade a possibilidade de se fazer presente em todos os locais, em qualquer tempo. Lemos 
(2006) afirma que o fenômeno passa pela ideia de uma conexão generalizada. A questão da ubiquidade no 
audiovisual, assim como na arte em geral, é estabelecida através de relações entre arte e tecnologia. A própria busca 
por conteúdos que se fazem presente num universo maior e de maiores possibilidades de navegação se faz a partir de 
exploração técnica das ferramentas disponíveis. Nesse processo, a telecomunicação e o desenvolvimento dos 
dispositivos móveis foram fundamentais para o avanço de um conceito assim nos dias de hoje. Pelas propostas 

convergentes que essas plataformas carregam, tornam-se um ambiente perfeito para a proliferação de conteúdos com 
esse intuito. A imagem e a obra audiovisual nesse processo cada vez mais ganha características multimidiáticas, não 
se limitando a atuar em um meio específico, mas buscando especificações para diversos meios distintos. Assim, se 
faz presente em uma gama maior de plataformas, transformando-se num conceito muito mais complexo e atuante. 
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 Se valendo da ideia de que o conteúdo de um meio é sempre outro meio, 

conforme McLuhan (1971), a mensagem de um meio representa a alteração que ele 

propõe ao social, acelerando, potencializando ou estendendo os processos 

comunicativos já existentes. Tomando isto como base, além do fato de que o 

audiovisual na web ainda caminha para definições estilísticas próprias e se alimentam 

do hibridismo de linguagens e técnicas, pode se somar neste processo a facilidade de 

acesso e popularização que a banda larga é capaz de ofertar, modificando a dinâmica da 

produção, que agora concentra não somente os meios hegemônicos mas também agrega 

diversas outras possibilidades, sobretudo tendo o usuário como um canal aberto para 

troca de conteúdo. 

 

Os novos e velhos modelos negociam conteúdos 

 Considerando os modelos de distribuição mais importantes na cadeia do 

audiovisual, como a televisão - e seus desdobramentos a partir da incorporação da 

internet também como ferramenta de distribuição – e o vídeo on demand, que 

atualmente surge como uma força capaz de negociar seus modelos com a televisão, o 

audiovisual, de forma geral, vem se transformando e incorporando cada vez mais modos 

distintos de produzir e consumir conteúdo.  

 A televisão, que com a internet, passou a operar de acordo com a modalidade 

IPTV  e OTT (Over the top), responsável pela distribuição sob demanda, não passam 

pelas mesmas regulamentações que o modelo de TV tradicional, baseado na legislação 

de radiodifusão direcionada a cabo e via satélite. Muito das discussões a respeito da 

legislação, e sobretudo da estrutura de programação da TV convencional vem 

alimentando uma narrativa sobre o fim da televisão. O audiovisual distribuído a partir 

de outros dispositivos e sob novas configurações podem reforçar esta ideia. Mas 

pensando na lógica da incorporação e, sobretudo observando a coexistência de meios 

velhos e novos, serve ao audiovisual apostar muito mais na influência recíproca entre 

meios 

Imaginar a Internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é 

apenas mais uma forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se tornando 
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mais popular, não menos. Suspeito que estamos testemunhando uma 

transformação da TV, ao invés do seu falecimento. O que começou, na maioria 

dos países, como um meio de comunicação de transmissão nacional dominado 

pelo Estado, está sendo transformado em um meio de comunicação 

internacional a cabo, via satélite e Internet, dominado pelo comércio (MILLER, 

2009, p. 22). 

 Muito do que vem sendo modificado nas formas de consumo audiovisual, 

acompanhados dos avanços técnicos, se deve às possibilidades de download e 

compartilhamento de vídeos via rede. Neste sentido, a cultura das séries, termo utilizado 

por Silva (2013), com base na numerosa audiência desse formato, atua sob três 

condições básicas: 

[...] a primeira condição é a que chamamos de forma, e está ligada tanto ao 

desenvolvimento de novos modelos narrativos, quanto à permanência e à 

reconfiguração de modelos clássicos, ligados a gêneros estabelecidos como a 

sitcom, o melodrama e o policial. A segunda condição está relacionada ao 

contexto tecnológico em torno do digital e da internet, que impulsionou a 

circulação das séries em nível global, para além do modelo tradicional de 

circulação televisiva. A terceira condição se refere ao consumo desses 

programas, seja na dimensão espectatorial do público, através de comunidades 

de fãs e de estratégias de engajamento, seja na criação de espaços noticiosos e 

críticos, vinculados ou não a veículos oficiais de comunicação como grandes 

jornais e revistas, focados nas séries de  televisão (SILVA, 2013, p. 3). 

 A partir dessa lógica, e na tentativa de atender cada vez mais eficientemente o 

público, as emissoras vêm criando mecanismos de adequação aos novos perfis. O 

investimento na digitalização foi um primeiro passo, assim, boa parte dos produtos 

oriundos da TV hoje podem ser consumidos a partir de outras plataformas, através de 

DVDs, ou já dispostos na rede em sites ou aplicativos de TVs, tanto abertos quanto 

pagos. Já os produtos concebidos já dentro e para a grande rede automaticamente já 

satisfazem as condições expostas por Silva. Depositados nos diversos sites e aplicativos 

de compartilhamento, podem ser acessados a qualquer momento. 

A Internet é, por natureza, um meio em constante mutação, que cria e adapta 

sua tecnologia de acordo com as necessidades e desejos dos produtores e 
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consumidores do entretenimento audiovisual. Isso colaborou para que a Internet 

se tornasse um dos meios mais baratos e eficientes para distribuição de filmes e 

vídeos hoje em dia, principalmente para produtores independentes, que podem 

atingir maior público sem que isso signifique necessariamente acréscimo aos 

custos (PÉRGOLA, 2004, p.1). 

 Toda a discussão acima ressalta que o ambiente técnico e cultural da 

contemporaneidade  permite o acesso com maior facilidade aos produtos audiovisuais 

distintos, sob lógicas de distribuição diferentes, formando novos perfis de 

consumidores. Estes constroem seus repertórios culturais a partir de telas conectadas, 

tomadas por hiperlinks, que apontam para um ambiente multi-tarefas e multi-plataforma 

(SILVA, 2013, p.9). 

 Um outro aspecto relevante relacionado ao consumo no ambiente digital diz 

respeito a teoria da cauda longa, que se debruça sobre os produtos de nicho. Chris 

Anderson (2006) relata que tal fenômeno oferece ao mercado a possibilidade de vender 

produtos que não compõem a lista dos hits, ou bestsellers. O exemplo do streaming de 

áudio utilizado pelo autor revela que através das plataformas digitais, o mercado pode 

dar espaço para os produtos que vendem pouco, rivalizando com os tradicionais 

Não importa que se trate de demanda latente, que já estava lá, ou de criação de 

uma nova demanda [...] o que sabemos é que, em relação às empresas sobre as 

quais dispomos de mais dados – Netflix, Amazon e Rhapsody – as vendas de 

produtos não oferecidos pelos concorrentes de tijolo e argamassa se situaram 

entre um quarto e quase metade das receitas totais [...] Em outras palavras, a 

parte de crescimento mais acelerado de seus negócios é a venda de produtos 

que não estão disponíveis nas lojas de varejo físicas tradicionais (ANDERSON, 

2006, p. 23). 

 Para tanto é necessário um envolvimento e conhecimento mútuo entre empresa e 

consumidor, dentro de uma visão mais comercial. Tal fenômeno sugere, inclusive, 

redução dos custos se comparados aos pontos de venda convencionais. Nesse sentido, 

atuam três principais eixos que mobilizam o processo. O primeiro diz respeito a 

democratização dos meios de produção. A popularização do computador e demais 

plataformas, por exemplo, representa um importante passo nesse sentido. A 

democratização das ferramentas de distribuição também contribuem para o fenômeno da 
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cauda longa. Através da internet se torna muito mais barato e rápido alcançar o público, 

além de que há ferramentas cada vez mais sofisticadas que ajudam a direcionar e 

alimentar os nichos. Esta conexão entre oferta e demanda, exemplificados pela relação 

entre Netflix e Google atua como a terceira força do processo, conforme o pensamento 

de Anderson (2006). 

 Para além das considerações trazidas até então, que se ancoram mais nas 

características da distribuição de conteúdos, não custa reforçar que a convergência 

midiática envolve não somente um processo corporativo, de cima para baixo, como 

pautado no consumidor, de baixo para cima. Os dois processos fazem parte da mesma 

dinâmica, coexistindo, fortalecendo um ao outro, ou muitas vezes entrando em atrito. 

De acordo com Jenkins (2009), as empresas estão aprendendo a aumentar o fluxo de 

conteúdos de mídia através dos canais, desejando aproveitar mais oportunidades de 

lucro, mercado e envolvimento com o público. 

 Do outro lado, mesmo que a relação não seja tão bilateral quanto parece, os 

consumidores vêm modificando sua atitude perante o mercado, aprendendo a utilizar 

melhor as diferentes tecnologias a fim de ter um controle maior sobre o fluxo da mídia e 

interagir com outros consumidores. Também, sobretudo através das ferramentas 

interativas, os consumidores estão cada vez mais engajados e dispostos a participar mais 

plenamente da sua cultura, inclusive a partir de suas criações. 

 No ciberespaço houve evolução nos modos de agir do consumidor. Janet Murray 

(2003) afirma que antes ele realizava atividades sequenciais (assistir e depois interagir), 

depois passou a realizar atividades simultâneas (assistir e interagir em plataformas 

diferentes), e no futuro irá combinar o papel de espectador e interator em um mesmo 

suporte, como em algumas experiências no youtube e em plataformas mais sofisticadas 

já se faz possível. 

 Para Santaella (2004), o usuário da internet não é um leitor contemplativo ou 

mesmo reativo. Trata-se de um leitor em estado de prontidão, capaz de se conectar entre 

nós e nexos, num roteiro multilinear, multissequêncial e labiríntico fruto de sua criação 

a partir da interação com os nós entre palavras, imagens, sons, documentos, vídeos, etc. 

Este caráter  do usuário destacado pela autora se desenvolve a partir de sua experiência 

no ciberespaço, onde desde a primeiro contato se vê obrigado a interagir com ícones e 
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signos. Assim, na medida em que foi educado para interagir no ambiente digital, seus 

hábitos de consumo e práticas sociais passam a incorporar tal atividade, originando 

sujeitos mais autônomos. 

 

As velhas formas de narrar encontram novas tecnologias 

 Para além das questões que envolvem mercado e consumo, as configurações que 

a incorporação das TICs trouxe a organização social permite uma análise sobre as 

formas de conteúdo e suas consequentes variações no digital. De acordo com Murray 

(2003), a capacidade que tem o computador de armazenar e organizar de modo 

complexo pode ser usado como suporte para um universo narrativo denso e exigente. 

 As possibilidades de misturar audiovisual com a lógica do hipertexto, dentro 

deste cenário de experimentação de linguagens e formatos, atuam sob a égide da edição, 

produzindo novos discursos, estilos e modos de se contar histórias. 

Se no decorrer do tempo o cinema consolidou suas originais possibilidades 

narrativas, a televisão, o vídeo e a multimídia absorveram esses conhecimentos 

e deles se valem para criar novas possibilidades e metodologias na construção 

dos discursos audiovisuais e dos discursos em hipertexto. Todas as mídias, 

debaixo do manto da edição, acabam se encontrando nas estruturas de 

dramatização, pois o trabalho de articulação produz o discurso com seus tempos 

e seus espaços” (LEONE & MOURÃO, 1987, p. 15). 

 Ainda de acordo com Murray (2003), ainda que as histórias sejam universais, 

podem ser contadas de diferentes formas, de acordo com o meio de transmissão.  Uma 

narrativa é sempre posterior ao evento narrado, podendo ser traduzida pela palavra, 

literatura, cinema, sistemas visuais, sonoros, jogos, etc. Nas diversas versões de uma 

mesma história sobrevivem o universo, a trama, os personagens e eventos. As formas de 

narrar, no entanto, acompanham a evolução dos meios de comunicação e expressão, 

além do uso que fazemos das novas tecnologias.  

 Adentrando no terreno da narrativa, a partir de sua lógica estrutural, tem-se o 

gênero como instrumento capaz de consolidar ao longo do tempo formas estáticas de 
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linguagem e conteúdo. De acordo com Bakhtin (1979), para cada esfera que utiliza-se 

a língua são elaborados tipos estáticos de enunciados, chamados pelo autor de gêneros 

do discurso.  

Os gêneros existem numa diversidade tão grande que muitas vezes se torna 
complicado estudá-los enquanto categorias. De fato, como colocar no mesmo 

pé de igualdade eventos audiovisuais tão distintos entre si, como uma narrativa 
de ficção seriada, a transmissão ao vivo de uma partida esportiva, o 

pronunciamento oficial de um presidente, um videoclipe, um debate político, 

uma aula de culinária, uma vinheta com motivos abstratos, uma missa ou um 
documentário sobre o fundo do mar? (Machado, 2001, p. 70-71). 

 Arlindo Machado (2001) afirma que por mais variados que sejam os tipos de 

discurso, as pessoas em contato conseguem identificar senão os gêneros, em sua 

constituição teórica, mas os textos e suas formas de manifestação, como por exemplo 

uma transmissão de um jogo de futebol, uma telenovela, um talkshow, um telejornal, 

etc. Nesse sentido, os gêneros são esferas da intenção, podendo ter seus enunciados 

codificados e decodificados pela comunidade com a qual interage. 

 Já de acordo com Jost (2004), o gênero atua como uma moeda de troca, 

regulando a circulação dos textos ou programas audiovisuais no mundo midiático. 

Assim, o autor indica que existe um saber comum compartilhado no meio social 

através do qual não somente os enunciadores direcionam suas escolhas a respeito de 

gêneros textuais que devem conceber para cada interação, mas também os receptores 

constroem condições específicas de interpretação. 

 Em relação a reconfiguração das narrativas diante do ambiente digital, é preciso 

olhar atentamente para o caráter híbrido que os gêneros textuais da contemporaneidade 

apresentam. Parte desse caráter não surge meramente pelo fato de se utilizar um novo 

meio técnico, deriva substancialmente da intensidade no uso dessas tecnologias e a 

suas consequentes interferências na comunicação cotidiana.  

 Como a base do pensamento sobre o audiovisual está ancorado na linguagem 

da televisão, é comum atribuir ao meio o papel de construtor dos gêneros hoje 

conhecidos. Arlindo Machado alerta, porém que os gêneros audiovisuais são oriundos 

principalmente da literatura, do cinema, do jornalismo, teatro, etc.  

[...] não foi a televisão que criou a forma seriada de narrativa. Ela já existia 
antes nas formas epistolares de literatura (cartas, sermões, etc.), nas narrativas 
míticas intermináveis (As mil e uma noites), depois teve um imenso 

desenvolvimento com a técnica do folhetim, utilizada na literatura publicada 

em jornais do século passado, continuou com a tradição do radiodrama ou da 
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radionovela e conheceu sua primeira versão audiovisual com os seriados do 

cinema. Na verdade, foi o cinema que forneceu o modelo básico de 
serialização audiovisual de que se vale hoje a televisão (MACHADO, 2001, p. 

86). 

 Machado (2001) completa seu pensamento afirmando que quando se trata de 

linguagem há sempre um processo metamórfico inevitável. As hibridizações comuns 

no audiovisual contemporâneo decorrem principalmente do caráter flexível da 

linguagem, fazendo os conteúdos evoluírem na direção de novas possibilidades. 

Assim, as inovações tecnológicas vieram incorporar aos produtores novos modos de 

pensar e veicular conteúdos, cada vez mais pautados em universos ficcionais 

complexos e sofisticadas formas de narrar.  

 Para Mittel (2012) nenhuma das novas formas de narrar substituem as 

convencionais. O modelos de storytelling para TV, que se sustenta na complexidade 

das narrativas e o  modelo da fragmentação e serialidade da TV convencional 

coexistem e negociam seus formatos em prol de novas formas para o audiovisual. Da 

mesma maneira, as plataformas de vídeo on demand , como a Netflix, apesar de 

lançarem novos suportes para fruição audiovisual e ofertarem possibilidades de 

consumo diferentes, distribuindo o seu conteúdo ao livre desejo do usuário, se pautam 

nos mesmos gêneros que os já consolidados na televisão e no cinema. 

 Em 2012 o termo “Social Cinema” foi utilizado na plataforma Instagram, e 

posteriormente ganhou também espaço em outras redes sociais. Através de uma 

hashtag, o termo lançado pelo Cinema Esquire Imax, em Sacramento – EUA serviu 

como uma forma de interagir com seus clientes espalhados pela rede. Com o tempo 

outras experiências foram feitas e o Social Cinema teve seu campo de significação 

ampliado para experiências vinculadas à sétima arte e proporcionadas pelo Instagram. 

Nesse sentido, novos hábitos na produção e fruição do audiovisual continuam a se 

desenvolver. Mas mais essencialmente, os gêneros audiovisuais - sim, aqueles já 

consolidados - passarão a habitar novos suportes e produzir encaminhamentos jamais 

experienciados.  

 

Algumas considerações 

 Como já abordado na primeira parte deste artigo, as tecnologias digitais são um 

importante instrumento necessário às mudanças ocorridas em toda a cadeia do 
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audiovisual, desde o primeiro insight criativo até os modelos de distribuição que hoje 

se manifestam e já se consolidaram na contemporaneidade. Relembrando o 

pensamento de McLuhan (1971) sobre a mensagem de um meio ser o que ele consegue 

modificar socialmente, pode-se inferir que as mídias digitais alimentaram o desejo 

humano pela conexão ininterrupta, marcada pela mobilidade e pela ubiquidade.  

 Desse modo, a convergência midiática, sustentada a partir da digitalização dos 

conteúdos trouxe a noção de dispositivos capazes de agregar funcionalidades e 

conteúdos com linguagens diversas. Da mesma forma, o consumo trouxe suas novas 

lógicas. A tradição do espectador de televisão aos poucos vem sendo substituído por 

um usuário que participa do conteúdo, é capaz de ressignificá-lo, criar suas próprias 

mensagens e interagir em escala cada vez mais global. A partir de então a serialidade 

característica da televisão vem incorporando práticas interativas e negociando com as 

novas tecnologias modos de manter o consumidor envolvido. Já as plataformas nativas 

da digitalização negociam com os meios tradicionais modelos já consolidados, mas 

apostam suas fichas na mobilidade, no perfil dos usuários, já imersos num ambiente 

interativo. 

 Em relação aos conteúdos, mais especificamente às práticas discursivas e 

textuais e suas relações com o dinamismo do contemporâneo, pode-se perceber que os 

novos e velhos meios também seguem em plena negociação. Se por um lado os 

gêneros audiovisuais tradicionais, sobretudo os considerados televisivos – que se 

baseiam em linguagens muito mais antigas como o cinema, a literatura, etc – se 

consolidam como estruturas sólidas de representação e expressão, por outro lado, ao 

incorporarem as tecnologias da informação atuais, cedem espaço para evoluírem e 

ganharem novas características. 

 Por mais sólidos que sejam os gêneros dependem das configurações impostas 

pelos dispositivos. Assim, evoluindo as tecnologias, evoluem também, de algum 

modo, as formas de conteúdo que ali podem ser veiculadas, seus gêneros de discursos. 

Reforçando o pensamento de Machado (2001) de que quando se trata de linguagem 

deve se considerar sempre a metamorfose pela qual ela está passando, os 

direcionamentos audiovisuais vinculados às tecnologias digitais operam absorvendo 

linguagens distintas, modos já consolidados de se contar histórias, além das diversas 
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funcionalidades advindas do processo de convergência. O mix resultado disso tudo não 

está nem perto de ficar pronto, e talvez nunca fique. 
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