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Resumo 

 

Este artigo visa analisar o site Ligado em Série como representante de um novo tipo de 

jornalismo cultural na web: feito e voltado para fãs, com caráter híbrido, que ora se 

aproxima do jornalismo tradicional e ora se distancia em prol de uma identificação com 

o seu público-nicho. Para embasar nossa proposta, realizamos um levantamento dos 

pontos de encontro do site com o gênero jornalístico, assim como os distanciamentos. 

Também exploramos as transformações sócio-históricas do jornalismo cultural online e 

a emergência da cultura de fãs no ciberespaço que impulsionaram uma reconfiguração 

do processo comunicacional, dando origem a essa nova tendência cultural na web.  
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INTRODUÇÃO 

 A democratização informacional promovida pelo advento da internet impactou a 

sociedade moderna muito além do encurtamento de distâncias e ampliação da 

velocidade da informação: ela modificou as significações de comunidades e o 

comportamento do público. O acesso a informações em tempo real, somadas à liberdade 

de comunicação e manifestação, fez do meio online uma plataforma de unificação entre 

as mais variadas pessoas e nichos ao redor do mundo. Jenkins (2009) aborda essa 

questão utilizando-se do conceito de cultura da convergência, que pressupõe que as 

novas e antigas mídias coexistam e interajam de forma complexa. O autor ainda afirma 

que a cultura da convergência é o ambiente “onde as velhas e as novas mídias colidem, 

onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 
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mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, 

p. 27). 

O fluxo de conteúdos descrito por Jenkins (2009) deu origem, portanto, a uma 

vontade comportamental de um novo público ativo e participativo da web, que busca 

manifestar sua apropriação identitária sobre os produtos midiáticos que consome. Essa 

nova cultura pode ser entendida como o ambiente de encontro entre o poder do produtor 

e o poder do consumidor, apontando, assim, o potencial representativo e transformador 

que o público ativo hoje carrega sobre as indústrias midiáticas. É neste sentido que 

Jenkins (2009) desenvolve a ideia de que o consumidor tornou-se ativo, agindo como 

um produtor e formador de opinião, capaz de gerar seus próprios produtos midiáticos. 

Outro termo que vêm ganhando espaço nos estudos acadêmicos comunicacionais 

mundiais é o de cultura de nichos. Essa conceituação está diretamente relacionada à 

tendência de segmentação que vem sendo observada dentro dos mais variados meios de 

comunicação, refletindo uma fragmentação da própria indústria de entretenimento. As 

informações, em especial na internet, estão sendo direcionadas a comunidades de 

públicos específicos com interesses próprios, ou seja, a “tribos” particulares que 

utilizam informações segmentadas como forma de identificação e caracterização social. 

Para essa cultura de nicho, Chris Anderson (2006) faz uso do termo “cauda longa”, que 

“nada mais é que escolha infinita (...) Variedade farta, acessível e ilimitada – o que, por 

sua vez, quer dizer que o público tende a distribuir-se de maneira tão dispersa quanto as 

escolhas’’ (ANDERSON, 2006, p. 122).  

Esse comportamento tem ajudado a compreender a necessidade humana de 

pertencer a “tribos” que se identificam e compartilham interesses em comum. E as 

mídias são as principais agentes formadoras dos mercados de nicho. Ademais, ainda 

nessa mesma discussão, é possível afirmar que nenhum outro meio é mais fragmentado 

em nichos do que a internet. Aliás, esse advento modificou de maneira expressiva a 

comunicação e relação com o público. O mundo online oferece um universo de infinitas 

“tribos” e de possibilidades, onde tudo está disponível. Basta levar em consideração que 

hoje qualquer um pode ser capaz de produzir um conteúdo significativo e atingir um 

público facilmente por meio da rede. No ciberespaço “não há como limitar a 

criatividade de pessoas com disposição e capacidade de criar (...) O PC transformou 

todas as pessoas em produtores e editores, mas foi a Internet que converteu todo o 

mundo em distribuidores’’ (ANDERSON, 2006, p. 52).  
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O consumidor deixou de ser passivo e se tornou ativo nesse cenário 

interconectado, utilizando-se, em especial, da plataforma online para expressar posição 

e comportamento, originando novos emissores de informação. Com o jornalista 

tradicional perdendo espaço no mercado digital diante da multiplicidade de fontes, a 

maneira com a qual o próprio jornalismo é realizado vem passando por mudanças para 

adequação às novas tendências desse público online. O jornalismo cultural, em especial, 

está sendo diretamente afetado neste processo de evolução graças à cultura de fãs
6
, que 

se manifesta no meio online por meio de uma série de expressões criativas particulares 

(COSTA, 2011, p. 8). 

Para problematizar as questões acima apresentadas, propomos a análise do site 

Ligado em Série, observando o conteúdo produzido e veiculado por meio da 

identificação dos aspectos e marcas diferenciadores (ou não) em relação ao discurso do 

jornalismo cultural tradicional. Com a base teórica e argumentativa construída nos 

primeiros dois tópicos deste artigo, o terceiro se volta, todavia, para a análise do 

conteúdo e linguagem utilizados pelo site. 

 

Potencial mercadológico da cultura de fãs 

 

O termo fã consiste na abreviação da palavra em latim fanaticus, que significava 

“pertencente e servidor de um templo, devoto”. Em sua ordem linguística, o termo 

costuma tomar até hoje conotações negativas, sendo usado para expressar “entusiasmo 

excessivo e loucura”, principalmente quando tratado como um fenômeno de resposta 

aos meios de comunicação de massa, um vírus causado por uma ideia de extrema 

devoção (JENKINS, 1992, p.12). Ao longo da história, os estereótipos da palavra fã 

foram primeiramente propagados por meio de noções pejorativas. Uma delas, por 

exemplo, é o relacionamento do conceito de fãs às ideias de obsessão e imaturidade.  

Essas conotações depreciativas tiveram impacto sobre muitas das perspectivas 

atualmente propagadas em relação ao uso do termo no mundo globalizado. Para muitos 

teóricos mais tradicionais e conservadores, o fanático continua sendo definido como 

“vítima patológica”, um indivíduo vulnerável e dependente da cultura popular e 

midiática. Ou seja, alguém em grande medida adjacente à sociedade, passivo e não 

participante da construção cultural de seu grupo social.  

                                                 
6 Pode ser entendida como um movimento cultural de comunidades de fãs em torno de obras ficcionais, em uma 

espécie de culto. 
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Por outro lado, no entanto, uma visão mais contemporânea vem sendo levantada, 

buscando explicar de maneira mais detalhada e positiva as tendências midiáticas e 

sociais do mundo moderno. Sob este ângulo, o fã é visto de maneira mais significativa e 

relevante, sendo considerado participante ativo e consciente do processo 

comunicacional. Para essa corrente de pensamento, o fanático exerce controle sobre os 

objetos difundidos pela mídia que consome e também produz sua própria reflexão 

cultural, graças a um processo de apropriação que realiza diariamente. 

O advento da internet e a democratização da informação expandiram ainda mais 

o espaço da cultura de fãs, possibilitando o compartilhamento de manifestações 

artísticas
7
 no ciberespaço e a exploração potencial dos fãs como emissores de 

informação. Todas as manifestações artísticas e críticas por eles realizadas no ambiente 

digital não passam despercebidas aos olhos dos grandes investidores. Atualmente, os fãs 

representam mercados importantes, sobretudo para os grandes estúdios de 

entretenimento, que procuram preservar o interesse do público por meio da criação tanto 

de novos produtos midiáticos quanto de itens derivados, como livros, filmes, jogos de 

videogame e brinquedos relacionados. (CURI, 2010, p.13).   

O interesse no público fã é refletido não apenas nos números de bilheteria e 

vendas de produtos, mas também dentro da própria cultura de fãs online. Tais produções 

artísticas resgatam e ressignificam os produtos midiáticos em que se baseiam. Essas 

produções, desenvolvidas graças a um senso de apropriação a e autorrepresentação, são 

usadas como marketing para os produtores das grandes cooperações, transformando os 

fãs em uma verdadeira voz publicitária para os grandes estúdios. Nesse sentido, forma-

se uma espécie de ciclo colaborativo de reprodução cultural entre eles e os respectivos 

produtos midiáticos consumidos.  

A influência que esse nicho de mercado carrega sobre a mídia pode provocar 

significativas mudanças sobre os produtos da indústria de entretenimento. E o potencial 

representativo da cultura de fãs não para por aí, pois esses grupos vêm ocupando papéis 

importantes no processo comunicativo, agindo não apenas como consumidor, mas 

também como produtor de informação na web, dando a ver uma concorrência 

expressiva com o jornalismo cultural tradicional. 

 

 

                                                 
7 Fanfiction, fanarts, fanvideo e cosplay são alguns exemplos destes tipos de manifestações artísticas da cultura de fãs 

na web. 
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Jornalismo cultural no ciberespaço 

 

 O início da prática do jornalismo cultural dificilmente pode ser determinado com 

exatidão. A criação da revista britânica diária The Spectator, em 1711, por Richard 

Steele e Joseph Addison (PIZA, 2003, p. 12), é comumente considerada o marco inicial 

do desenvolvimento dessa especialidade no mundo. A revista abordava diversos 

assuntos – livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, política –, em um tom 

sempre acessível e agradável. Daniel Piza (2003) argumenta que a ideia era a de tornar o 

conhecimento algo divertido, não mais a atividade sisuda e estática, quase sacerdotal, 

que os doutos pregavam.  

  No século XIX, o modelo de jornalismo cultural começou a se modificar na 

medida em que a presença e importância da imprensa cresciam diante do contexto 

social. O caso do irlandês George Bernard Shaw (1856-1950) ilustrou o poder que a 

crítica jornalística passava a ter. Shaw era crítico de arte, literatura, teatro e música, 

produzindo publicações para a revista Saturday Review e o jornal The World. O 

jornalismo cultural trazia para as massas novas significações de produtos midiáticos que 

tinham como foco consumidor a elite social. 

  Além das mudanças na maneira de se fazer jornalismo, o papel do crítico 

também foi reconfigurado pela emergência da sociedade moderna. Segundo Piza 

(2003), os críticos passaram a ser mais incisivos e informativos na profusão de revistas 

e jornais. Com a solidificação dos meios de comunicação de massa, os “cadernos de 

cultura” que haviam se popularizado nos jornais, perderam espaço e público diante das 

inúmeras programações oferecidas por outras mídias, que logo se tornaram os principais 

propagadores e padronizadores de cultura na sociedade moderna. Nos anos 90, o 

surgimento da cibercultura possibilitou que toda informação – textos, som, imagem, 

vídeo – fosse convertida para uma linguagem universal. A era digital, impulsionada pela 

globalização, eliminou os limites territoriais, “conectando potencialmente qualquer ser 

humano no globo numa mesma rede gigantesca de transmissão e acesso que vem sendo 

chamada de ciberespaço” (SANTAELLA, 2003, p. 71).  

 Essa análise histórica deixa evidente que o jornalismo cultural já não é mais o 

mesmo dentro do contexto contemporâneo de informação instantânea. Graças à 

democratização proporcionada pela internet, as grandes empresas e emissoras já não são 

mais as únicas formadoras de opinião. O jornalista crítico hoje, para manter sua 
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relevância e audiência, busca se reinventar neste novo contexto digital por meio da 

incorporação de uma série de ideias inovadoras, como a adoção de recursos multimídia, 

por exemplo (MIELNICZUK, 2003, p.36). Com base na ideia de reposicionamento do 

jornalismo, e entendendo o potencial que os nichos culturais atualmente representam 

sobre o mercado cultural e de entretenimento, fica evidente a necessidade de análise do 

impacto que a cultura de fãs, em especial, representa sobre o jornalismo cultural. 

 Como já foi observado, o potencial desse nicho online vai muito além da função 

de consumidor ativo, visto que ele hoje também exerce um papel de fonte 

informacional. Essa atividade é realizada por fãs por meio da criação de uma série de 

sites, blogs e portais especializados. Os fansites detêm poder midiático, atuando como 

formadores de opinião dentro do respectivo nicho cultural em que se inserem, tendo 

como público-alvo justamente os fãs que avidamente procuram manter-se informados 

sobre os produtos que consomem. 

Abordando temas ligados ao entretenimento, sobretudo cinema, séries de 

televisão, quadrinhos e games, alguns desses sites se tornaram referências entre a 

cultura de fãs. A publicação de notícias, entrevistas, críticas, vídeos, podcasts
8
 são 

algumas das estratégias utilizadas para interagir e informar o público. No Brasil, alguns 

dos portais que realizam esse tipo de trabalho e carregam grande popularidade entre os 

fãs são o Omelete
9
, o Jovem Nerd

10
 e a Legião dos Heróis

11
. Diante da popularização 

dessas plataformas dirigidas por membros da cultura de fãs, entra, portanto, em 

questionamento: qual a real representação informacional e comunicativa que estes 

novos portais de notícias carregam sob a óptica jornalística?  

Segundo Lia Seixas (2009), desde que um texto apresente os elementos de lógica 

enunciativa, força argumentativa, identidade discursiva e potencialidade do médium, 

este poderia ser, portanto, classificado como pertencente ao gênero jornalístico. 

Segundo a autora, todo discurso jornalístico navega entre diferentes gêneros textuais e 

tocam em diferentes funções.   

 

I. lógica enunciativa, que se dá na relação entre objetos de realidade, 

compromissos realizados e tópicos jornalísticos em função de finalidades 

reconhecidas da instituição jornalística; 

                                                 
8 Arquivos de áudio transmitidos pela internet.   
9 Disponível em: <https://omelete.uol.com.br/>. Acesso em: 29/04/2017. 
10 Disponível em: <https://jovemnerd.com.br/>. Acesso em: 29/04/2017. 
11 Disponível em: <http://legiaodosherois.uol.com.br/>. Acesso em: 29/04/2017. 

https://omelete.uol.com.br/
https://jovemnerd.com.br/
http://legiaodosherois.uol.com.br/
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II. força argumentativa, que se dá na relação entre o grau de verossimilhança 

dos enunciados e o nível de evidência dos objetos, medida pelos tópicos 

jornalísticos; 

III. identidade discursiva efetiva do ato comunicativo, que se dá na relação entre 

sujeito comunicante, locutor e enunciador no ato mesmo da “leitura”; 

IV. potencialidades do médium. (SEIXAS, 2009, p. 317) 

 

Pode-se perceber, portanto, que o jornalismo não se limita a um único tipo de 

discurso, posto que ele dialoga (como qualquer outra produção textual) com uma série 

de outros campos de enunciação, podendo apresentar características mais assertivas ou 

mais opinativas dependendo do texto. É necessário destacar, entretanto, que há um 

aspecto imutável para a caracterização do texto jornalístico, a saber, o valor 

informativo. Independentemente do ângulo adotado, seja este mais interpretativo, 

utilitário ou opinativo, o jornalismo apresenta sempre como principal função informar 

seu público-alvo. Este trabalho considera, assim, que as notícias e críticas elaboradas 

por estes sites de fãs consistem de fato em registros de ordem jornalística, evidenciando 

um novo tipo de expressão do jornalismo cultural online, com características próprias e 

que representa importante objeto de análise para o atento comunicador contemporâneo. 

Nesse sentido, o site Ligado em série é um campo fértil para a problematização das 

questões até aqui abordadas. 

 

Ligado em série 

 

No âmbito do cenário brasileiro, além dos já citados Omelete, Jovem Nerd e 

Legião dos Heróis, outro popular portal de notícias entre a cultura de fãs online é o 

Ligado em Série
12

. Especializado na cobertura de conteúdos relacionados a séries de 

TV, o site realiza não apenas a divulgação de notícias, mas também a publicação de 

críticas de episódios e eventos, além de entrevistas com atores e produtores de seriados. 

Apesar de não divulgar a dimensão exata de sua popularidade em números oficiais, 

segundo o medidor internacional de tráfego SimilarWeb
13

, estima-se que o site receba 

hoje uma média de cerca de 440 mil visitantes por mês e 15.500 visitas por dia. A 

plataforma marca presença também nas redes sociais, com páginas no Facebook
14

 (com 

506 mil curtidas) e Twitter
15

 (com 190 mil seguidores), além de um canal no YouTube
16

. 

                                                 
12 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/>. Acesso em: 16/05/2017  
13 Disponível em: <https://pro.similarweb.com/>. Acesso em: 16/05/2017  
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/ligadoemserie/>. Acesso em: 16/05/2017. 
15 Disponível em: <https://twitter.com/ligadoemserie/>. Acesso em: 16/05/2017. 

http://www.ligadoemserie.com.br/
https://pro.similarweb.com/
https://www.facebook.com/ligadoemserie/
https://twitter.com/ligadoemserie/
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Em termos de manutenção, o Ligado em Série se caracteriza como uma 

iniciativa sem fins lucrativos, funcionando e se mantendo no ar por meio de anúncios 

publicitários e colaborações. “Toda a publicidade veiculada hoje se destina a pagar os 

custos do site (manutenção, domínio e hospedagem), assim, não há remuneração em 

dinheiro”.
17

 As parcerias com os leitores são, inclusive, estimuladas pela administração 

do veículo, que afirma viabilizar o espaço justamente para a criação de um ambiente 

colaborativo, onde, em troca da produção de matérias, profissionais e estudantes das 

mais variadas áreas também usufruam da plataforma para ampliar a visibilidade de seus 

textos (sempre creditados e assinados no portal).  

Apesar de o site exercer um papel prioritariamente informativo, a equipe de 

pessoas que trabalha na plataforma é notavelmente composta de profissionais não 

formados na área de jornalismo, mas sim por entusiastas do assunto. O editor-chefe 

Bruno Carvalho, por exemplo, é advogado e afirma que sua paixão por séries foi a 

motivação para a criação do site. Por ser fundamentalmente redigido e administrado por 

fãs, o Ligado em Série apresenta diversas características que o diferenciam do 

jornalismo tradicional, principalmente no que se refere à abordagem opinativa e à 

linguagem de nicho encontrada em suas publicações. Por outro lado, o site carrega 

também uma série de marcas tipicamente orientadoras do trabalho jornalístico, como a 

escolha e adequação do conteúdo em favor do leitor e a explicitação de fontes. Estas e 

outras características, que serão aqui apontadas, representam alguns exemplos de 

peculiaridades do site, que ora se adapta ao gênero jornalístico clássico e ora se afasta 

em prol da aproximação e identificação com o internauta. 

O período de análise utilizado recobre as publicações realizadas pelo site no mês 

de março de 2017. A escolha dos exemplos aqui apresentados representa e marca 

aspectos repetidos e encontrados ao longo das publicações do portal. Destacam-se aqui, 

portanto, pontos relevantes sobre a editoração e discurso do site a fim de uma ampla 

compreensão a respeito dos tipos de conteúdo e linguagem encontrados na plataforma. 

 

Aproximações com o jornalístico tradicional 

 

Além de carregar os quatro elementos de ordem enunciativa (SEIXAS, 2009, p. 

317) e o caráter híbrido e informativo necessário para sua classificação de ordem 

                                                                                                                                               
16 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/ligadoemseriebr/>. Acesso em: 16/05/2017. 
17 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/contato/colaboradores/>. Acesso em: 16/05/2017. 

https://www.youtube.com/user/ligadoemseriebr/
http://www.ligadoemserie.com.br/contato/colaboradores/
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jornalística, o Ligado em Série se aproxima desse gênero tradicional em variadas 

frentes: adequação de conteúdo com relação ao público-alvo; editoração de suas seções; 

algumas estratégias de enunciação das matérias; explicitação de fontes; e formatação de 

entrevistas.  

O conteúdo do Ligado em Série tem como foco principal a cobertura diária de 

assuntos relacionados ao universo das séries de TV, atendendo, dessa forma, às 

exigências informacionais de seu público-nicho. A estruturação do site é realizada por 

meio das seguintes editorias: notícias, críticas, entrevistas (Ligado Entrevista), vídeos e 

um podcast próprio, o LigadoCast
18

. Cada uma das segmentações possui suas próprias 

particularidades em relação ao tipo de conteúdo que abordam. A editoria que mais se 

aproxima do discurso do gênero jornalístico é, evidentemente, a de notícias. Para 

chamar a atenção do internauta, a divulgação das matérias vai muito além do recurso de 

chamadas na página inicial do site; elas são também compartilhadas nas redes sociais 

oficiais do Ligado em Série, a fim de redirecionar o público para a leitura integral dos 

textos publicados.  

Dentro da seção de notícias do portal, as publicações são ordenadas por critério 

de atualidade. É importante notar também que, usufruindo dos recursos multimídias 

desenvolvidos para a navegação na web (MIELNICZUK, 2003, p.16), cada notícia 

consultada apresenta ao internauta uma série de sugestões de leitura para outras 

matérias. Notícias em destaque (em “Leia também!”), links para “Posts recentes” e 

arquivos de áudio do LigadoCast são alguns exemplos de recomendações disponíveis ao 

usuário. Além disso, a presença de hiperlinks
19

 no próprio texto corrido da matéria (que 

redirecionam o leitor para publicações anteriores e/ou fontes citadas) também demostra 

essa adequação do site às ferramentas multimídias de navegação da web. 

Apropriando-se de uma classificação elaborada por Rafael Ferreira (2014), em 

seu estudo do site Omelete, é possível dividir as publicações do Ligado em Série nas 

seguintes categorias: anúncio de produção; anúncio de casting
20

 e equipe; trailers, 

teasers
21

 e posters; atualização de produção; anúncio de lançamento; premiações; e 

                                                 
18 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/category/ligadocast/#.WSCK0WgrLIU/>. Acesso em: 

20/05/2017. 
19 Sinônimo de link, hiperlink consiste em palavras ou termos que levam o internauta de uma página da web para 

outra. 
20 Termo em inglês referente à escolha do elenco integrante de uma produção da indústria de entretenimento. 
21 Termo em inglês referente a um tipo curto de trailer, que tem como função incitar o interesse do espectador a 

respeito da iminente produção. 

http://www.ligadoemserie.com.br/category/ligadocast/#.WSCK0WgrLIU/
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outros (categoria que inclui assuntos diversos, como curiosidades, atualizações 

relevantes e/ou declarações de atores e produtores) (FERREIRA, 2014, p. 69). 

De forma geral, as matérias publicadas têm como objetivo principal informar o 

leitor a respeito das novidades julgadas relevantes (valor-notícia) perante os fãs de 

séries. Essa característica pode ser evidenciada por meio da observação dos textos das 

matérias encontradas no site, que constantemente adotam estratégias de enunciação do 

jornalismo tradicional, como a priorização da ordenação de informações no texto de 

acordo com sua relevância (estrutura lead), o uso de declarações textuais (citações e 

depoimentos) e a predominância do tempo verbal do presente do indicativo na titulação.  

Exemplo disto é o título “Riverdale é renovada para a segunda temporada”
22

, publicada 

por Allan Veríssimo em 08 de março de 2017. 

A explicitação das fontes consultadas para a elaboração das matérias também faz 

parte da orientação dos textos publicados, assim como ocorre em qualquer outro veículo 

jornalístico. A reprodução de declarações, entrevistas e outras informações, que não 

foram diretamente apuradas pela equipe do site, são sempre acompanhadas de suas 

devidas fontes, em geral, jornais, revistas e sites internacionais reconhecidos, medida 

que protege a confiabilidade do portal. Essa especificação da fonte utilizada pode ser 

observada no trecho a seguir, retirado de uma matéria sobre uma possível greve de 

roteiristas em Hollywood. 

 

O Sindicato dos Roteiristas dos EUA, o WGA, acabou de pedir uma 

autorização a seus 12.000+ membros para iniciar uma nova greve. O 

impasse deriva de negociações frustradas com a Aliança de Produtores 

de Filmes e Televisão, que quer cortes nos planos de saúde do 

Sindicato. Produtores culpam a diretoria do Sindicato de interromper as 

negociações abruptamente. Segundo o Sindicato, os Produtores queriam 

uma redução de 10 milhões de dólares nos planos, bem como outros 

cortes que, a partir de agora, deveriam ser repostos com a própria 

remuneração dos roteiristas, e não mais subsidiados. O Sindicato 

classificou isso como “medida draconiana” e “inaceitável’. O contrato 

atual entre as entidades encerra-se dia 1º de maio, 10 anos após a greve 

de 2007. (LIGADO EM SÉRIE, 2017)
23

 

 

A editoria do Ligado Entrevista também se aproxima do discurso jornalístico. 

As entrevistas realizadas são, em sua maioria, conversas exclusivas com membros do 

                                                 
22 Disponível em:<https://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/riverdale-e-renovada-para-a-segunda-temporada/>. 

Acesso em: 21/05/2017.  
23 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/vem-ai-uma-nova-greve-dos-roteiristas-que-pode-

parar-hollywood/>. Acesso em: 21/05/2017. 

https://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/riverdale-e-renovada-para-a-segunda-temporada/
http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/vem-ai-uma-nova-greve-dos-roteiristas-que-pode-parar-hollywood/
http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/vem-ai-uma-nova-greve-dos-roteiristas-que-pode-parar-hollywood/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

elenco de seriados e filmes internacionais e nacionais, ora gravadas no exterior ora em 

eventos sediados no Brasil. Normalmente realizadas em estúdios, as conversas gravadas 

são, em geral, disponibilizadas na íntegra no site e no canal do YouTube oficial do 

Ligado em Série. Em termos de conteúdo e estilo, essas entrevistas, normalmente em 

vídeo, carregam um formato demasiadamente semelhante àquele comumente 

encontrado em grandes veículos, em especial, na televisão. O mecanismo de perguntas e 

respostas, o emprego do microfone, o uso do crédito na tela com o nome do entrevistado 

e o acréscimo de imagens de apoio ao longo do vídeo são algumas dessas características 

que apontam para a influência que o jornalismo tradicional exerce sobre o trabalho 

realizado pela equipe. 

 

Diferenciação textual e linguística 

 

A linguagem do Ligado em Série começa a se afastar dos aspectos 

tradicionalmente associados aos discursos jornalísticos quando se observam as 

publicações da editoria crítica do site, em particular, que aposta na discussão e na 

análise de episódios e temporadas de séries de TV. As críticas encontradas nesta editoria 

fazem uso de uma abordagem opinativa, com o uso explícito do julgamento do autor 

sobre o produto midiático o qual ele escreve. Everton Terres Cardoso discorre, 

justamente, sobre a questão do papel da opinião no jornalismo cultural, observada no 

artigo Crítica de enunciador ausente (2007). Cardoso argumenta que o objetivo de 

qualquer crítica se resume a “informar uma opinião informada”, tarefa que, segundo ele, 

é feita por meio de uma dissimulação de autoria. Isso significa que, por meio da retirada 

de aparentes marcas e impressões pessoais, o crítico busca se ausentar do texto que 

escreve, ainda que, em sua essência, sua opinião esteja sempre presente. (CARDOSO, 

2007, p.306).  

Essa técnica de eliminação de ostensíveis marcas de impressões pessoais não faz 

parte da enunciação encontrada na editoria crítica do Ligado em Série. Pelo contrário, a 

explicitação da opinião é marcada nestas seções do portal por meio de um leque de 

recursos linguísticos coloquiais, como: o uso de “nós” ou “a gente”, gírias, interjeições, 

figuras de linguagem e abundância de adjetivos. A informalidade e subjetividade do 

discurso prevalecem, demonstrando todo o potencial opinativo que a web propicia a 

seus usuários, exaltando uma liberdade comunicativa entre o autor e o público-leitor, de 
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forma descompromissada, honesta e direta, sem grandes devaneios estratégicos. O 

coloquialismo marcado, que evidencia essa subjetividade de discurso, pode ser 

observado no trecho a seguir, retirado de uma crítica sobre a série Punho de Ferro. 

Nota-se a utilização de expressões típicas do discurso informal, como “mão na massa” e 

“olhe lá”; e o emprego de onomatopeias, como “argh” e “cof cof”, visando explicitar 

também o tom humorístico no trecho destacado. 

 

[...] o drama se desenrola em reuniões, salas de conferência, coletivas de 

imprensa e coberturas caras, repleto de jargão empresarial, conselhos, 

conselheiros, votos, sócios majoritários… argh. O que aconteceu aqui? Cadê o 

kung-fu? É só lá do meio pra frente que ele de fato põe a mão na massa, e olhe 

lá. [...] Trazendo provavelmente as lutas menos inspiradas de todas as 

produções desta franquia, o drama tem um protagonista nada carismático e sem 

um objetivo claro, e que jamais convence como “mestre supremo das artes 

marciais”, ainda mais quando literalmente nos obriga a testemunhar um playboy 

com ar de europeu tentando ensinar a sensei oriental Colleen (a ótima Jessica 

Henwick) como lutar na arte que ela já domina e, cof cof, ensina. (LIGADO EM 

SÉRIE, 2017)
24

 

 

Não são apenas nas críticas e resenhas do site, no entanto, que essa explicitação 

da opinião do enunciador é corroborada. Ela fica evidente também, por exemplo, em 

algumas publicações de cunho político e/ou social, que trazem à tona temas e discussões 

relevantes do contexto contemporâneo. Além de possibilitarem a construção de um 

diálogo aberto com o público, estes tipos de notícias evidenciam o posicionamento dos 

editores acerca de questões debatidas no âmbito público. Um exemplo encontra-se na 

matéria "Lei que proíbe franquia na Internet fixa é aprovada no Senado!”, que ressalta 

uma decisão jurídica de interesse de milhares de fãs brasileiros: a aprovação, por parte 

do Senado Federal, do projeto de lei que veda às operadoras estabelecerem limites na 

banda larga fixa. Nota-se que a discussão trazida por esta matéria coloca em evidência o 

posicionamento do editor, que inclui sua aprovação explícita da decisão logo no início 

do trecho.  

E está correto, especialmente porque o consumidor que hoje paga valores 

absurdos por um serviço de qualidade inferior a de vários países, bem como é 

praticamente forçado a contratar combos abusivos com TV e telefone para obter 

descontos. (LIGADO EM SÉRIE, 2017)
 25

 

 

                                                 
24 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/critica-punho-de-ferro-e-uma-gigantesca-e-aborrecida-

bagunca/#.WSH6QGgrLIU/>. Acesso em: 19/05/2017. 
25 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/lei-que-proibe-corte-de-internet-fixa-e-aprovada-no-

senado/>. Acesso em: 19/05/2017. 

http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/critica-punho-de-ferro-e-uma-gigantesca-e-aborrecida-bagunca/#.WSH6QGgrLIU
http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/critica-punho-de-ferro-e-uma-gigantesca-e-aborrecida-bagunca/#.WSH6QGgrLIU
http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/lei-que-proibe-corte-de-internet-fixa-e-aprovada-no-senado/
http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/lei-que-proibe-corte-de-internet-fixa-e-aprovada-no-senado/
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A escolha vocabular e lexical do site como um todo para suas publicações 

merece destaque, já que fortalece o laço identitário com o nicho de interesse. A 

utilização de palavras estrangeiras (notavelmente de origem inglesa) no corpo das 

matérias, sem a inclusão de suas definições, pressupõe o entendimento prévio do 

público-alvo sobre aquelas expressões características do “dialeto” da cultura de fãs. 

Podemos aqui exemplificar algumas expressões que fazem parte do vocabulário desse 

nicho em particular, e são frequentemente encontradas, tanto nos títulos das matérias, 

quanto ao longo dos textos do site: spoiler, fanboy, easter egg, remake, reboot, spin-off, 

sequel, prequel, flashback, endgame, cliffhanger, showrunner, review, filler, dentre 

outras. 

Referências entre produtos midiáticos são comuns nos conteúdos publicados, 

demonstrando essa delimitação específica do perfil do internauta do site. Títulos 

popularares como Game of Thrones, Lost e variadas séries de super-heróis são 

recorrentemente utilizados como padrões para comparações. Um exemplo de 

paralelismo intertextual pode ser notado na transcrição do trecho da notícia a seguir, que 

traça uma referência com a série Lost. O tema da matéria publicada gira em torno do 

título do episódio final da terceira temporada de The Leftovers. Percebe-se como é 

exigida do ouvinte uma familiaridade com os elementos citados para entendimento 

completo do contexto, evidenciando ainda mais a construção de identidade linguística 

dos fãs. 

  

Em tradução livre, temos “Uma Explicação Completa para a Partida Repentina 

que é Tanto Física Quanto Religiosamente Satisfatória“. Essa escolha está 

inevitavelmente ligada com o backslash que o final de LOST recebeu dos fãs, já 

que Lindelof era um dos roteiristas da série. Com The Leftovers, porém, o 

showrunner parece ter aprendido a dosar as expectativas dos fãs. Assim, 

enquanto LOST tinha uma trama ancorada na realidade com elementos 

metafísicos, The Leftovers foi desde o início estabelecida como uma série que 

lida diretamente com o “bíblico”. Ainda assim, agora que ele prometeu uma 

explicação que faça um sentido “físico”, vamos cobrar! (LIGADOCAST, 2017)
26

 

  

 

Constata-se, portanto, que a análise dessa diferenciação linguística do site se faz 

essencial para a clara compreensão da ideia de construção identitária no âmbito de seu 

respectivo grupo social. A linguagem não serve apenas como um mecanismo 

comunicador para a transmissão de ideias, ela é também um bem simbólico perante as 

                                                 
26 Disponível em: <http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/titulo-do-final-de-the-leftovers-promete-explicacao-

completa-e-satisfatoria/>. Acesso em: 19/05/2017. 

http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/titulo-do-final-de-the-leftovers-promete-explicacao-completa-e-satisfatoria/
http://www.ligadoemserie.com.br/2017/03/titulo-do-final-de-the-leftovers-promete-explicacao-completa-e-satisfatoria/
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culturas. Isso significa que as expressões e marcas linguísticas carregam valores de 

reconhecimento e representação para os membros do nicho social em que se apresentam 

(COSTA, 2016, p.43). A utilização dos recursos lexicais e de discurso aqui descritos 

aponta para o poder simbólico que a linguagem exerce sobre os fãs. A sensação de 

pertencimento adquirido paralelamente às marcas textuais, não apenas caracteriza a 

identidade do nicho, como também aproxima os fãs das fontes enunciadoras de 

informação. O Ligado em Série caracteriza-se, então, como uma dessas novas fontes 

produtoras de conteúdo que fazem uso de uma linguagem familiar e coloquial com o 

intuito de estabelecer uma relação de reverência mútua com seu público.  

 

Considerações finais 

 

O processo comunicacional modificou-se de forma irrefutável com o advento e a 

expansão da internet, mídia que ampliou a democratização informacional e reformulou 

o papel do consumidor perante a interconexão promovida pela web, que o transformou 

não apenas num agente ativo, mas também num concorrente emissor de informações 

diante das fontes enunciadoras tradicionais. Neste contexto de ampla oferta, o 

jornalismo se reinventa estruturalmente para manter-se relevante diante do mercado 

online, recorrendo à incorporação de recursos multimídias e iniciativas interacionais 

como forma de aproximação com os públicos. 

A cultura da convergência midiática estabeleceu também uma tendência de 

sincretismo multicultural, em que as distâncias físicas não exercem mais bloqueio para a 

comunicação entre sociedades, originando uma cultura híbrida e globalizada, 

alimentada pelas ideologias propagadas pelos meios de comunicação de massa e a 

indústria cultural e de entretenimento, notadamente caracterizada por um culto norte-

americano. Neste sentido, o jornalismo cultural, que já se estabeleceu como essencial 

formador de opinião ao longo da história, hoje se encontra em adaptação, buscando 

significância em um mundo digital repleto de sites voltados para a cobertura 

informacional dessa área e conduzidos por membros ativos pertencentes a esse nicho 

cultural. 

Observa-se, portanto, que a cobertura informacional realizada pelo Ligado em 

Série caracteriza-se como relevante expressão do jornalismo cultural para fãs na web, 

demarcado por dois grandes âmbitos particulares: sua aproximação do gênero 
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jornalístico tradicional, principalmente em termos de conteúdo e editoração; e sua 

diferenciação textual e linguística, que demostra uma combinação da linguagem de 

nicho e da liberdade coloquial da web. A plataforma utiliza-se de todas estas estratégias 

como forma de manutenção da aproximação com seu nicho consumidor, sem perder a 

credibilidade informacional durante o processo. Essa união entre o gênero jornalístico e 

a cultura de fãs online, faz do Ligado em Série um exemplo da ascensão de uma nova 

tendência informacional na web: um jornalismo feito e voltado para os fãs, unindo 

ambos os mundos em prol de uma comunicação diferencial e relevante.  

O Ligado em Série, assim como outros portais de entretenimento nascidos na 

web, representa essa hibridação de gêneros discursivos e revela-se como importante 

referência de estudo para o jornalista profissional, que busca sobressair entre múltiplas 

ofertas informacionais. Cabe ao jornalista de hoje, portanto, ficar atento a este novo tipo 

de discurso jornalístico emergente na web, com a finalidade de deliberar quais 

elementos peculiares dessas novas fontes enunciadoras podem de fato ser incorporados 

à prática jornalística cultural dessa interconectada era contemporânea digital.  
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