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Resumo 

 

Muito se tem pesquisado sobre websérie, mas poucas são as considerações que propiciam 

uma definição exata acerca do formato. Não obstante as divergentes visões adotadas para 

conceituar o produto, é inevitável sua ascensão no Brasil, o que exige novas reflexões 

sobre o objeto. Este trabalho, portanto, registra um pensamento inicial, uma coleta de 

informações expressa em palavras, para se verificar como as webséries brasileiras vêm 

adquirindo suas características específicas. São relevantes, para o projeto, o contexto 

sociocultural em que tais produtos se inserem e a modalidade escolhida para sua 

disseminação. Para isso, estudam-se cinco plataformas para disseminação dos vídeos e 

algumas narrativas de ficção que se destacaram enquanto produções nacionais. Partindo 

de uma breve revisão teórica sobre o tema, esta pesquisa se acentua na análise estilística, 

tendo como autores-parâmetro David Bordwell (2008), Renato Pucci Jr. (2014) e Simone 

Rocha (2016). 

 

Palavras-chave: audiovisual; webséries; narrativas midiáticas; ficção seriada; estilística. 

 

Considerações iniciais 

 

Uma explosão de textos produzidos nos últimos anos tenta encontrar uma 

definição absoluta para o que se tem chamado de “websérie”. São trabalhos que abordam 

desde comparações com hiperseriados a convergências com outras mídias; desde 

acessibilidade para extrapolações artísticas à capacidade de interatividade com os 

interlocutores. No entanto, mesmo com fundamentação em conceitos previamente 

sugeridos sobre o assunto, as discussões se destinam a um buraco negro espiralado que 

não finaliza qualquer posicionamento concreto. 

Compreender o termo é questão de morfologia: ao mesmo tempo em que “cine” é 

um prefixo que alude ao cinema, e “tele”, à televisão, “web” está diretamente relacionado 

à internet. Assim, temos: “séries cinematográficas” (ou “cinesséries”) para as franquias 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM) e bolsista da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PROSUP/Capes). Membro dos Grupos de Pesquisa Inovações e 

Rupturas na Ficção Televisiva Brasileira (UAM/CNPq) e Narrativas Midiáticas (Uniso/CNPq). Contato: 

jp_hergesel@hotmail.com. Orientação: Prof. Dr. Rogério Ferraraz. 
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de filmes, geralmente de longa-metragem, que repercutem nas telonas; “séries 

televisivas” (ou “telesséries”) para os programas veiculados em emissoras de canais 

abertos e fechados; e “webséries” (ou ainda “séries de internet”) para as produções que 

encontram no ciberespaço um local para desenvolvimento e propagação. 

Trabalhamos, portanto, com a ideia de que websérie é qualquer narrativa midiática 

prioritariamente audiovisual, dividida em episódios (ou capítulos), pensada para 

pequenas telas e armazenada em espaços on-line passíveis de visitação. Essas plataformas 

podem ser gratuitas, tal qual o YouTube (https://www.youtube.com), o Vimeo 

(https://www.vimeo.com) e o Gshow (http://gshow.globo.com/webseries), ou restrita a 

assinantes, como é o caso da Netflix (https://www.netflix.com) e do Globo Play 

(https://globoplay.globo.com). Neste artigo, discutimos como as webséries brasileiras 

vem adquirindo suas características específicas, considerando o contexto sociocultural 

em que se inserem e a modalidade escolhida para sua disseminação. 

Cientes de que a websérie, assim como outras mídias para manifestação de 

narrativas, pode se encontrar em pelo menos três modalidades – Dramaturgia, 

Entretenimento (reality shows, programas de culinária, de artesanato, etc.) e Jornalismo 

(documentários, reportagens, etc.) –, direcionamos nosso olhar ao primeiro grupo, 

evidenciando o conteúdo de ficção. Para isso, limitamos nosso recorte ao selecionar 

algumas produções que se destacaram enquanto obras nacionais, cientes de que há a 

presença de outros tipos de narrativas se apresentando em cada uma das plataformas e 

que merecem destaque em pesquisas futuras. 

As webséries aqui discutidas: no YouTube: 180 Graus (https://goo.gl/ETfm0n), 

Invisibilia (https://goo.gl/zEaxH0) e Imaginário (https://goo.gl/9E1ILC); no Vimeo: 

RED (https://goo.gl/Z4fRDN); no Gshow: Os Desatinados (http://glo.bo/1O37Ljs) e 

Radionovela Herança de Ódio (http://glo.bo/1U0Tq6M); na Netflix: 3% 

(https://goo.gl/J9Oeto); no Globo Play: Totalmente Sem Noção Demais 

(https://goo.gl/SGFmt0) e Supermax – PorDentro (https://goo.gl/uAEHuy). 

A metodologia adotada para observação dessas webséries é a da análise estilística, 

isto é, um estudo direcionado ao enquadramento (ângulo escolhido, movimento de 

câmera, escala utilizada), a aspectos da mise-en-scène (iluminação, cor, figurino, 

maquiagem, encenação) e à trilha sonora (ruídos, diálogos e música). Também se discute 

cada produto dentro de sua dimensão crítica e cultural, enfatizando, ainda, nuances 

poéticas nas narrativas em questão, como as figuras de estilo. 

https://www.youtube.com/
https://www.vimeo.com/
http://gshow.globo.com/webseries/
https://www.netflix.com/
https://globoplay.globo.com/
https://goo.gl/ETfm0n
https://goo.gl/zEaxH0
https://goo.gl/9E1ILC
https://goo.gl/Z4fRDN
http://glo.bo/1O37Ljs
http://glo.bo/1U0Tq6M
https://goo.gl/J9Oeto
https://goo.gl/SGFmt0
https://goo.gl/uAEHuy
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Registramos, ainda, que este artigo configura um trabalho em desenvolvimento e 

que necessita de expansão e aprofundamento, aspectos inviáveis de serem realizados no 

limite de páginas estabelecido pelas normas do Congresso. As análises aqui apresentadas, 

portanto, servem como um norte para pesquisas futuras, que tendem a explorar cada uma 

das cinco plataformas aqui abordadas – que demonstram funcionamentos, interfaces e 

modelos de negócios particulares. 

 

Websérie: ficção seriada na internet 

 

Os estudos sobre websérie atingiram a maioridade. Um dos textos iniciais a 

respeito do assunto é a reflexão de Daniel Weller (2000) sobre o roteiro na cibernética, 

quando a tecnologia digital ainda engatinhava no tablado verde-amarelo. Desde então, 

muitas pesquisas internacionais foram atracando no território científico brasileiro, dentre 

as quais se encontram: a idealização de participação ativa da audiência no progresso da 

história (ROMERO & CENTELLAS, 2008); a proposta de convergência entre a televisão 

e a segunda tela (JENKINS, 2009); a possibilidade de expansão da narrativa audiovisual 

pelo uso do streaming (SCHNEIDER, 2009); a consolidação de um espaço para 

experimentação e produção independente (LÓPEZ MERA, 2010); e o potencial 

publicitário que o formato é capaz de oferecer (KÖNIG, 2014). 

A partir desse momento, diversos profissionais acadêmicos e jovens 

pesquisadores passaram a dedicar um olhar mais delicado para esse produto midiático, 

registrando documentação nacional com conteúdo primoroso e forte repercussão. Tais 

trabalhos passaram a investigar: a capacidade de transmidialidade da narrativa 

(ALTAFINI & GAMO, 2010); o processo de desenvolvimento das tramas (AERAPHE, 

2013); a integralização da ficção seriada ao ambiente digital (BARBOSA, 2013); as 

qualidades expressivas da linguagem utilizada (HERGESEL, 2015); a hibridização de 

formatos (RAMOS & NEVES, 2015); a acentuação da produção independente e ativa 

estimulada pela Geração Y (SANTIAGO & DOMINGUES, 2015); além de diversos 

outros assuntos tão pertinentes relacionados à área de Comunicação. 

Neste artigo, aplicamos uma análise estilística geral a webséries de ficção 

difundidas em território nacional, disponibilizadas em diferentes plataformas, a fim de 

detectar suas particularidades expressivas (BORDWELL, 2008) tanto em caráter 

narratológico (THOMPSON, 2003), como linguístico (MARTINS, 2008), como 
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sociocultural (ROCHA, 2016), levando em consideração o meio adotado para sua 

repercussão. Tal exercício tem como meta preencher uma lacuna no que se refere a análise 

de conteúdo audiovisual (PUCCI JR., 2014) e propor uma maneira de observar o formato, 

tendo em vista sua televisualidade (CALDWELL, 1995) e os aspectos que herdam da 

televisão (BUTLER, 2010). 

 

YouTube: ficção seriada para todos os públicos 

 

Fundado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen, o 

YouTube é uma plataforma para distribuição digital de vídeos, desde filmes e videoclipes 

a materiais caseiros. O nome é uma junção das palavras “you” (você) e “tube” (tubo, gíria 

estadunidense para televisão), sugerindo uma expressão como “você televisiona”, ou 

ainda, “você na telinha”. Propriedade da Google Inc., o YouTube tem sede em San Diego 

(Califórnia), está sob o comando de Susan Wojcicki (desde 05/02/2014) e faz uso do 

slogan “Broadcast Yourself” (transmita-se). A criação foi eleita pela revista Time, de 

13/11/2006, como a melhor invenção do ano, devido à sua capacidade de unir milhões de 

pessoas de uma forma nunca antes vista. É hoje uma das plataformas mais utilizadas para 

disseminação de webséries. 

 

180 Graus 

 

180 Graus (https://goo.gl/ETfm0n) é uma produção da A Gente Faz Séries, com 

direção de Phil Rocha e Douglas Jansen, iniciada em 13 de dezembro de 2016. Sua 

primeira temporada é composta por 10 episódios, com aproximadamente 10 minutos de 

duração cada. Seu enredo registra momentos de (auto)conflitos adolescentes que 

costumam deixar os jovens “de cabeça para baixo”. O resultado dialoga diretamente com 

o estudo de João Pedro Valença Santiago & Daniel Mendes França Domingues (2015) 

acerca do audiovisual indie – também chamado do it yourself –, tão frequente nos jovens 

produtores contemporâneos. 

A websérie tornou-se destaque nacional ao obter 21 indicações ao Rome Web 

Awards, um dos maiores prêmios internacionais para o formato, sendo vencedora nas 

seguintes categorias: Melhor Romance, Melhor Atriz Coadjuvante (Joana Felicio), 

Melhor Trailer, Melhor Série Internacional, Ator Mais Sexy (Tiago Vianna) e Melhor 

https://goo.gl/ETfm0n
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Elenco. Além disso, teve indicações ao Miami Independent Film Festival, ao Los Angeles 

Cinefest, ao Rolda WebFest Colombia e ao Sicily WebFest – eventos cuja premiação final 

não havia ocorrido até a data de fechamento deste artigo. 

Cada episódio é focado em um personagem (ou conjunto de personagens), 

aliando-os a problemas socioculturais, como bulimia, separação dos pais, traição, 

descoberta sexual, alcoolismo, intimidade exposta, entre outros – prática que, baseando-

se em Simone Maria Rocha (2016) – traduz para o audiovisual a identidade cultural do 

contexto de produção e veiculação. Os registros de cena são feitos, prioritariamente, em 

planos fechados (primeiro plano, plano americano e plano conjunto) e os cenários são 

ambientados em cômodos de casas ou espaços públicos, sem locações extravagantes ou 

presença de efeitos especiais. A trilha sonora é principalmente instrumental. 

 

Invisibilia 

 

Invisibilia (https://goo.gl/zEaxH0) é uma produção da Telemilênio, com roteiro e 

direção de Victor Olso, exibida entre 19 de maio e 9 de julho de 2015. Composta por uma 

única temporada, a narrativa é dividida em 8 capítulos, com durações que oscilam entre 

9 e 17 minutos cada. Após a finalização da série, os responsáveis optaram por 

disponibilizar também um média-metragem reunindo todo o conteúdo em um único vídeo 

(https://goo.gl/zl1C77), datado de 2 de agosto de 2015 – o qual já ultrapassou 1,4 milhão 

de visualizações. 

A série é capitular (e não episódica), pois traz uma única história fragmentada, o 

que facilitou sua transformação em filme – reforçando, com isso, a noção de formatos 

hibridizados, como sugerem Eutália Silva Ramos & Dorneles Daniel Barros Neves 

(2015), além de contribuir com a consolidação da ficção seriada no universo digital, como 

propõe Fernando da Silva Barbosa (2013). 

O foco é a paixão secreta que um garoto de Ensino Médio vive com seu colega e 

as consequências que a homofobia (da família, dos amigos e da vizinhança) pode trazer 

ao casal. Tendo casas, rua e floresta como ambientes principais, há uma quantidade 

limitada de personagens e trilha sonora composta por duas canções criadas 

exclusivamente para o produto, respeitando os escassos recursos financeiros e atendendo 

à regra do desperdício zero, mencionado por Guto Aeraphe (2013). 

 

https://goo.gl/zEaxH0
https://goo.gl/zl1C77
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Imaginário 

 

Imaginário (https://goo.gl/9E1ILC) é uma produção da Visom Digital, com 

direção de Bruno Esposti, cuja primeira temporada foi exibida entre 31 de outubro e 29 

de dezembro de 2016. Com 10 episódios que variam entre 3 e 6 minutos, Mitos – nome 

dado à temporada inicial – utiliza os personagens do folclore brasileiro em segmentos de 

horror. O diferencial da série está na interrupção nos clímaces, deixando o desfecho para 

a construção de cada espectador, como em uma obra conjunta.  

A temática trabalha com mitos, ou seja, composição imagética de conhecimento 

coletivo sobre a qual se acredita. Os episódios, por sua vez, são finalizados por 

aposiopese, isto é, interrupção feita no decorrer de um discurso. Com antíteses que 

priorizam o claro/escuro, os episódios trazem símbolos (velas, lanternas, faróis) que 

codificam a proteção em distinção à periculosidade (simbolizadas pela noite, pelo escuro). 

Esta websérie, portanto, é um exemplo significativo do que se entende por manifestação 

de nuances poéticas em um produto audiovisual, conforme dissertado por João Paulo 

Hergesel (2015). 

 

Vimeo: ficção seriada para maiores de idade 

 

Fundado em dezembro de 2004 por Zach Klein e Jakob Lodwick (seu criador), o 

Vimeo é um site para compartilhamento de vídeos, no qual os usuários podem fazer 

upload de seus arquivos e assistir ao conteúdo de outros usuários. O nome é uma 

aglutinação de “video” (vídeo) e “me” (eu), além de ser um anagrama da palavra “movie” 

(filme). Propriedade da InterActiveCorp, o Vimeo tem sede em Nova Iorque, está sob o 

comando de Kerry Trainor (desde 19/03/2012) e faz uso do slogan “Video Sharing For 

You” (compartilhamento de vídeo para você). A política do site não permite a postagem 

de vídeos comerciais, de jogos eletrônicos, contendo pornografia ou cujos direitos 

autorais pertençam a terceiros; no entanto, suas restrições são mais flexíveis que as do 

YouTube, sendo, portanto, uma alternativa viável para veiculação de webséries com 

conteúdo adulto. 

 

 

 

https://goo.gl/9E1ILC
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RED 

 

RED (https://goo.gl/Z4fRDN) aproxima-se da metalinguagem ao trazer como 

temática o relacionamento de duas atrizes que se apaixonam durante as gravações de um 

curta-metragem cujas personagens têm uma relação conjugal. Com mais de 11 mil 

seguidores que acompanham as três temporadas disponíveis, com episódios que 

ultrapassam 250 mil reproduções, a websérie é escrita por Viv Schiller e Germana Belo 

e dirigida por Fernando Belo. Embora não haja nudez explícita, são comuns cenas de 

sexualidade velada nos episódios. 

Com apoio indispensável da trilha sonora, sobretudo instrumental, e dos efeitos 

artísticos de edição, as imagens indicam uma predominância de planos detalhe, 

especialmente nas cenas eróticas, além de primeiros planos e planos americanos. Com 

um elenco composto por três personagens recorrentes e ambientação centralizada em um 

apartamento, o produto carece de tratamento de áudio, concentrando seu chamariz nos 

aspectos visuais (fotografia, figurino e maquiagem) e no som extradiegético. Trata-se de 

uma experimentação artística e, ao mesmo tempo, uma forma de expressão que independe 

de produtoras – correspondendo ao que sinaliza Diego Daria López Mera (2010) a 

respeito dessa versatilidade possibilitada pelo formato. 

 

Gshow: ficção seriada como instrumento de extensão 

 

O Gshow é uma ramificação do Globo.com voltada exclusivamente aos 

programas de entretenimento da Rede Globo. Abrigando ainda o G1 (para notícias), o GE 

(para esportes), o TechTudo (para assuntos de tecnologia) e o Globo Mail (servidor de e-

mail), o Globo.com foi fundado em março de 2000 com o objetivo de operar plataformas 

digitais para o Grupo Globo. Propriedade da Globo Comunicação e Participações S. A., 

o Globo.com tem sede no Rio de Janeiro, está sob o comando de Juarez Queiroz (desde 

o início) e faz uso do slogan “Conteúdo é tudo”. Sua vertente denominada Gshow tem 

um slogan próprio (“O Entretenimento da Globo”) e uma página dedicada unicamente a 

webséries (http://gshow.globo.com/webseries/), na qual se encontram vídeos originais e 

spin-offs de programas televisivos.  

 

 

https://goo.gl/Z4fRDN
http://gshow.globo.com/webseries/
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Os Desatinados 

 

Os Desatinados (http://glo.bo/1O37Ljs), com seis episódios de aproximadamente 

5 minutos cada, mostra a origem da banda homônima do colégio Leal Brazil, cenário 

fictício que serviu de ambientação para a temporada Seu Lugar No Mundo, de Malhação, 

soap opera juvenil da Rede Globo. Escrita por Emanuel Jacobina, dirigida por Leonardo 

Nogueira e disponibilizada nos sábados de outubro de 2015, a websérie serviu como 

oferta de microepisódios aos espectadores da ficção seriada da televisão, cujos capítulos 

iam ao ar de segunda a sexta-feira. 

Mesmo se tratando de uma derivação de produto televisivo com enfoque no início 

do relacionamento entre João e Ciça, nota-se que os recursos desprendidos para sua 

produção foram inferiores: personagens limitados, presença constante de planos fechados 

e trilha musical composta por canções gravadas ao vivo, sem a priorização do estúdio. 

Enquanto websérie, Os Desatinados destaca-se pela capacidade publicitária do formato, 

utilizado como instrumento para marketing indireto do produto principal, como 

discorrido por Maximilian Johannes König (2014). 

 

Radionovela Herança de Ódio 

 

Radionovela Herança de Ódio (http://glo.bo/1U0Tq6M) contém 193 episódios, 

sendo 96 feitos para a web e 96 editados para o rádio, além de um episódio extra contendo 

os erros de gravação. Trata-se de uma versão trazida para a realidade da radionovela 

diegética ouvida pelos personagens da telenovela Êta Mundo Bom!, exibida pela Rede 

Globo entre 18 de janeiro de 26 de agosto de 2016. Inspirada na obra de Oduvaldo Vianna, 

a websérie foi escrita por Otávio Martins, com supervisão de texto de Walcyr Carrasco, 

que assina a criação da telenovela. 

Embora os episódios tenham sido disponibilizados na internet, contendo imagens 

que permitem o espectador visualizar o processo de sonorização e o desempenho dos 

atores, o áudio da websérie era exibido às segundas, quartas e sextas, às 7h30, na Rádio 

Globo. Em resgate ao formato de radionovela, a abertura continha um bordão de anúncio 

do sabonete Amor Paulista, marca fictícia criada para zelar pela verossimilhança – uma 

vez que as radionovelas tinham como característica o patrocínio de produtos de limpeza, 

o que contribuiu para o surgimento da nomenclatura soap opera nos países anglófonos. 

http://glo.bo/1O37Ljs
http://glo.bo/1U0Tq6M
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Gravada em tom sépia, com atores limitados e cenário concentrado em um estúdio 

de rádio, Radionovela Herança de Ódio corrobora não só com a capacidade de 

transmidiação do formato – aspecto dissertado por Thiago Altafini & Alessandro Gamo 

(2010) – como também propõe um evento crossmídia que une uma “nova mídia” 

(internet) com uma “mídia convencional” (o rádio). Ainda que seu público-alvo sejam os 

telespectadores do produto televisivo, nada impede que os visitantes do Gshow e os 

ouvintes da Rádio Globo possam acompanhar a websérie, uma vez que ela apresenta uma 

narrativa própria, desvinculada da obra da qual se ramificou. 

 

Netflix: ficção seriada restrita a assinantes 

 

Fundada em agosto de 1997 por Reed Hastings e Marc Randolph, a Netflix iniciou 

seus serviços como entregadora de DVDs pelo correio e, aos poucos, foi se adequando ao 

serviço de streaming. Tornou-se, como tempo, uma provedora global de filmes e séries 

de televisão (sem atuação somente na China, na Coreia do Norte, na Crimeia e na Síria), 

além de desenvolver suas próprias produções, denominadas webséries. Propriedade de 

Reed Hastings, a Netflix tem sede no Município de Los Gatos (Califórnia), está sob o 

comando do próprio dono e, em território brasileiro, faz uso do slogan “Com a Netflix, 

você tem o controle”. No Brasil, seu primeiro investimento foi A Toca, em parceria com 

a produtora Parafernalha, mas sua primeira produção original foi 3%. 

 

3% 

 

3% (https://goo.gl/J9Oeto) é uma mescla de thriller, drama e ficção científica que 

retrata o território brasileiro em um mundo pós-apocalíptico, dividido entre Continente 

(parte que sofre com a escassez de água e alimentos) e Maralto (parte nobre cujos 

habitantes são criteriosamente selecionados). Todo cidadão, ao completar 20 anos, tem o 

direito de concorrer a uma vaga para viver no Maralto; porém apenas 3% dos inscritos 

são aprovados no Processo, que é composto por provas de intelecto, resistência, agilidade, 

dentre outras atividades para avaliar a capacidade humana. 

Desenvolvida por Pedro Aguilera, os pilotos da série foram apresentados a dez 

emissoras de televisão, mas foram recusados; a internet, então, serviu como meio de 

divulgação do material gravado (https://youtu.be/R_rvS7nX7pM) e o fluxo de 

https://goo.gl/J9Oeto
https://youtu.be/R_rvS7nX7pM
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visualizações surpreendeu os produtores – desde 2011, somente a primeira parte soma 

quase 700 mil visualizações. Mesmo com a participação ativa do público – fenômeno 

apontado por Nuria Lloret Romero e Fernando Canet Centellas (2009) –, que movimentou 

petições e abaixo-assinados em prol da continuidade da série, somente após alguns anos 

a Netflix anunciou interesse em produzi-la, executando ajustes no roteiro e alteração de 

elenco. A Arena Corinthians e pontos periféricos de São Paulo foram utilizados como 

ambientações. Em pouco tempo, tornou-se a ficção seriada “original Netflix” de língua 

não inglesa mais assistida nos Estados Unidos. 

Embora seja uma websérie – visto que o produto é veiculado exclusivamente por 

um serviço de streaming – o estilo se aproxima muito das séries televisivas, fator comum 

às produções da Netflix. Com episódios que atingem 50 minutos de duração, são 

perceptíveis os investimentos com locações, cenários, objetos cênicos, detalhes 

fotográficos, efeitos especiais, trilha sonora exclusiva, abundância de personagens 

recorrentes e figurantes, presença constante de planos gerais, qualidade de registro de 

áudio e imagem. Não obstante, a maleabilidade do acesso e o não pertencimento a uma 

emissora de TV angariou um público composto, sobretudo, por adolescentes – faixa etária 

que se tornou target para a segunda temporada. 

 

Globo Play: ficção seriada restrita ao público televisivo 

 

Lançado em novembro de 2015 pela Rede Globo de Televisão, o Globo Play é 

uma plataforma digital de streaming de vídeos sob demanda, preparada para funcionar 

nos sistemas Android e iOS, além da web. Com o objetivo de armazenar e veicular 

produtos exibidos pela emissora, bem como transmitir sua programação ao vivo, o Globo 

Play permite o acesso gratuito a fragmentos de vídeos (cenas ou excertos), sendo 

necessário o pagamento de uma assinatura mensal – feita no Globo.com – para acesso aos 

conteúdos na íntegra. É responsável, ainda por abrigar conteúdo inédito, como as 

webséries Totalmente Sem Noção Demais (spin-off da telenovela Totalmente Demais) e 

Supermax – PorDentro (spin-off da série televisiva Supermax), exclusivas para 

assinantes. 
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Totalmente Sem Noção Demais 

 

Totalmente Sem Noção Demais (https://goo.gl/SGFmt0) é uma websérie dirigida 

por direção de Felipe Sá e Dayse Amaral Dias com dez episódios que variam entre 14 a 

20 minutos, iniciada em 31 de maio de 2016 e que atingiu mais de 3 milhões de exibições. 

Devido ao sucesso de repercussão, foi exibido como quadro do Vídeo Show, programa 

vespertino da Rede Globo. Sua criação ocorreu após o término da telenovela Totalmente 

Demais, como um spin-off, retratando a vida de alguns personagens do Bairro de Fátima, 

um ano antes do tempo diegético da narrativa principal. 

Seguindo os moldes das sitcoms norte-americanas – também comuns em quadros 

de humor do Fantástico, revista eletrônica dominical, e da linha de shows da Rede Globo 

–, a websérie tem episódios independentes que trazem Cassandra como protagonista. A 

presença de ambientações e registros de imagem respeitando o chamado “padrão Globo 

de qualidade” aproxima o produto do estilo televisivo; o diferencial está em sua narrativa: 

duração reduzida, única linha de enredo, personagens limitados, temporalidade 

específica. Totalmente Sem Noção Demais encontra no formato websérie uma 

possibilidade de expansão da narrativa audiovisual pelo uso do streaming, estratégia 

teorizada por Léa Schneider (2009). 

 

Supermax – PorDentro 

 

 Supermax – PorDentro (https://goo.gl/uAEHuy) é uma websérie ramificada de 

Supermax, série televisiva lançada inicialmente como série de internet. Dirigida por José 

Alvarenga Jr., Marçal Aquino e Fernando Bonassi, Supermax traduz para a ficção a ideia 

de reality show de confinamento: alguns participantes, com segredos criminais, são 

aprisionados em uma penitenciária de segurança máxima; no entanto, todos são atacados 

pelo exército de um demônio que passa a aterrorizar o local, juntamente de uma doença 

misteriosa sem cura. 

Em temporada única composta por 12 episódios, a série teve seus 11 episódios 

iniciais previamente divulgados pelo Globo Play, numa estratégia de unir internet e 

televisão; o episódio de season finale, no entanto, ficou restrito à exibição na TV antes de 

ser adicionado on-line. Tal evento se relaciona com a discussão de Jenkins (2009) sobre 

convergência de mídias e tentativa de resgate de público. 

https://goo.gl/SGFmt0
https://goo.gl/uAEHuy
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 Em paralelo a isso, surgiu na internet a websérie Supermax – PorDentro, um spin-

off, com direção de Rafael Miranda, que tem como objetivo principal instigar o público 

(sobretudo os telespectadores) a descobrirem os segredos oferecidos pela série. Com 4 

minutos cada, os episódios foram sendo liberados de 04 de outubro a 09 de dezembro de 

2016, combinando com o período em que os episódios de Supermax eram exibidos na 

televisão, embora desde o início os personagens elaborem suas teorias mirabolantes com 

base nos 11 episódios divulgados pelo Globo Play. 

Trata-se de um exercício de metalinguagem, ou seja, reflexão de ordem linguística 

na qual a modalidade de expressão (no caso, produtos da Rede Globo) fala por si mesma, 

com base em Nilce Sant’Anna Martins (2008). A websérie evidencia os motifs da série 

principal – isto é, os elementos emblemáticos que levam à construção de uma ideia 

importante, como aponta Kristin Thompson (2003) – e tenta compreender seu final por 

meio de ganchos deixados ao longo dos capítulos – quer dizer, algumas deixas no fim de 

um discurso para produzir o discurso seguinte, como também descreve Thompson (2003). 

 

Apontamentos finais 

 

 O escopo adotado para este artigo – 5 plataformas de conteúdo e 10 produtos de 

ficção seriada – requer aprofundamentos teóricos e analíticos que o limite de páginas 

estabelecido pelas normas do Congresso não é capaz de suportar. No entanto, as 

observações sobre cada plataforma/conteúdo, longe de querer oferecer uma lógica 

reducionista (como se as plataformas só pudessem armazenar webséries dentro desses 

padrões e como se as webséries selecionadas não tivessem um rico material narrativo e 

estilístico para ser explorado), retratam um movimento inicial para pesquisas nesse 

sentido. 

Com o estudo aqui compilado, acreditamos que as webséries brasileiras 

encontram nas plataformas de divulgação pelo menos três características fundamentais 

para sua inter-relação com o público. A primeira é com relação à censura: enquanto sites 

como o YouTube reúnem conteúdo livre para todos os públicos, os produtores de 

websérie veem no Vimeo uma opção para narrativas que, embora não apresentem 

conteúdo pornográfico, contenham cenas eróticas ou de nudez. Já o portal Gshow e o 

aplicativo Globo Play não oferecem webséries para maiores de idade, enquanto a Netflix 

informa, logo na página destinada ao produto, qual é a idade mínima recomendada. 
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A segunda característica é com relação ao acesso: enquanto YouTube, Vimeo e 

Gshow priorizam a gratuidade na divulgação de seus produtos, salvo raras produtoras que 

cobram aluguel para reprodução dos vídeos, o Globo Play libera conteúdo na íntegra 

apenas para assinantes e a Netflix exige o pagamento de uma mensalidade para ter acesso 

ao seu catálogo. A terceira característica, por fim, é com relação à dicotomia entre 

produção independente (que se utiliza do YouTube e do Vimeo para divulgação) e 

conteúdo comercial com a finalidade de geração de lucro ou marketing indireto à empresa 

principal (Gshow, Netflix e Globo Play). 

Das considerações narratólogicas, o que percebemos é a priorização de narrativas 

com linha de enredo única ou núcleos limitados, mas tendo a concentração toda do 

episódio destinado a um único personagem – salvo as produções da Netflix, que se 

aproximam das séries televisivas e abusam um pouco mais dos elementos de dramaturgia. 

Das considerações linguísticas, vemos um esforço em se apropriar da linguagem jovem, 

com uso de gírias e expressões comuns a esse público – que também é o grupo que 

concentra a maior parte da audiência. 

Das considerações socioculturais, notamos que existe uma preocupação em 

abordar elementos que valorizem de alguma forma o cenário cultural brasileiro, como o 

folclore nacional (Imaginário), os estilos musicais (Os Desatinados), as referências 

históricas (Radionovela Herança de Ódio), as ambientações. Também é notável o uso de 

temáticas que refletem o contexto do jovem contemporâneo brasileiro (180 Graus), das 

relações da classe média (Totalmente Sem Noção Demais), do medo e da insegurança 

(Invisibilia), das perspectivas para o futuro (3%). 

Encerramos, portanto, este estudo, que oferece uma visão panorâmica sobre o 

estado da ficção seriada brasileira no espaço cibernético, propondo novas imersões nas 

pesquisas acerca do formato, sobretudo em sua fortuna estilística. Não nos parece justo, 

contudo, determinar um conceito fechado ou uma definição imaleável para o que seria 

uma websérie, visto que essa forma de manifestação encontra na flexibilidade sua 

principal característica. É a websérie que dá voz tanto aos produtores independentes como 

às grandes fabricantes de audiovisual; é a websérie que aborda desde temáticas 

comumente retratadas a experiências inovadoras envolvendo som e imagem; é a websérie 

que possibilita o acesso de diferentes tribos, de diferentes gostos, a um material que visa 

ao entretenimento, à informação e à valorização da cultura brasileira. 
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