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Resumo

O presente trabalho se propõe a analisar como a nova lógica de produção audiovisual de
Web TVs interfere no consumo de produtos em formato telejornalístico. Nessa perspec-
tiva, investigaremos o canal TV Miséria, veiculado exclusivamente no ciberespaço. A
investigação parte da aplicação de uma entrevista semiestruturada, bem como da execu-
ção de pesquisa netnográfica. O estudo nos fez compreender as principais mudanças na
forma de consumo de conteúdos televisivos a partir das possibilidades oferecidas pelas
novas plataformas digitais.
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Corpo do trabalho

O advento da internet permitiu aos meios de comunicação grandes transforma-

ções. O jornalismo impresso se adaptou ao digital, surgiram os podcast4, e a TV tradici-

onal convergiu para a web. Este último, campo da nossa pesquisa, se dissociou parcial-

mente dos paradigmas estruturais da TV convencional.

As inovações tecnológicas vivenciadas atualmente criaram um ambiente favorá-

vel para o surgimento de uma nova dinâmica de transmissão televisiva no ciberespaço,

provocando impactos reais na produção, distribuição e consumo de produtos jornalísti-

cos audiovisuais. “As tecnologias digitais têm sido implantadas em todas as áreas da co-

municação nas últimas décadas, atingindo grande parte dos seus espaços de produção,

distribuição e consumo” (MICÓ apud TEIXEIRA, 2011, p.184-185).

Com os avanços tecnológicos, o jornalismo contemporâneo mudou radicalmen-

te. Embora a TV tradicional ainda tenha um alcance de muita expressividade, foi inevi-

tável não passar por mais uma transformação, desta vez, uma mudança além das suas

estações de operação. Tudo isso por causa de uma nova plataforma: a internet, ambiente

virtual para onde convergiram os formatos dos grandes veículos de comunicação. 
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Com uma quantidade expressiva de usuários, a internet trouxe inúmeros benefí-

cios para a comunicação, campo que se apropriou das ferramentas online para alcançar

um público maior. Além de permitir o jornalismo textual, radiofônico e audiovisual, a

internet possibilita a participação e abre espaço para a interatividade entre meio de co-

municação e consumidor de notícias. “As novas tecnologias da informação oferecem

instantaneidade, interatividade, abrangência e liberdade” (TOURINHO, 2010, p. 21).

Como disse Jost (2015) ver ao longe (televisão) é um antigo sonho da humanida-

de. Se antes o telespectador precisava estar diante de um aparelho televisor em local

fixo e esperar pelo horário da programação para assistir a um telejornal, hoje essa lógica

de consumo foi, em partes, modificada.  Isso porque, espaço e tempo já não limitam

mais a transmissão de conteúdos audiovisuais. Aliás, com a convergência entre os meios

e a chegada dos dispositivos móveis, a TV se tornou quase onipresente. Para Souza Fi-

lho (2015), a ubiquidade televisiva possibilitou, além da transmissão em multiplatafor-

mas, ver TV em qualquer lugar, transpondo quaisquer fronteiras geográficas que possam

limitar a distribuição de conteúdos audiovisuais.

Diante do cenário de inovações apontado, apresentamos os principais aspectos

da lógica funcional da TV Miséria, sob a perspectiva da produção de material noticioso

em vídeo, criado exclusivamente para veiculação em plataformas da web. Para isto, rea-

lizamos entrevista semiestruturada com a equipe de produção da TV Miséria a fim de

compreendermos a dinâmica produtiva desse canal.  Em seguida é realizada pesquisa

netnográfica, coletando dados referentes a circulação e ao consumo dos produtos audio-

visuais dentro do repositório dessa Web TV.

 A pesquisa está dividida em três seções: Produção da Web TV Miséria, A TV na

Internet e Live: o “ao vivo” da Web TV Miséria. Assim, apresentamos de maneira eluci-

dativa a evolução na lógica de produção de conteúdos telejornalísticos audiovisuais e a

diversificação das possibilidades de transmissão após o advento da internet, que também

provocou alterações das mais variadas na forma de consumo dessas produções.

Referencial teórico

A produção de conteúdos audiovisuais na TV convencional tem como caracte-

rística principal o trabalho em equipe, modelo em que cada profissional é designado

para uma tarefa específica. Alguns profissionais têm um ou mais assistentes e todas es-
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sas pessoas ficam sob o comando de um diretor de TV, responsável pela condução dos

trabalhos e entrega do produto final.

Todas  as  produções  são transmitidas  via  satélite,  podendo ser  retransmitidas,

gravadas e arquivadas para fins de memória ou uso posterior. Graças à possibilidade de

gravação dos programas, a partir da chegada do videoteipe, muito se pôde preservar da

memória da televisão no Brasil. As fitas magnéticas, usadas para gravar as produções,

armazenaram imagens dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo, dis-

tribuídas para milhões de pessoas por meio da TV, único meio capaz de transmitir essas

imagens à época do seu surgimento. Por essa singularidade, o aparelho, com dimensões

físicas extensas, era considerado um móvel com importância única dentro das residên-

cias de muitos brasileiros.

A supremacia da TV entrou em declínio com a ampliação do acesso à internet no

início do Século XXI, o que fez surgir uma nova era no jornalismo brasileiro. A força

desse meio de comunicação é demonstrada em números. Em 2015, 58% da população

brasileira já tinha acesso a web, o que representava em média 102 milhões de usuários5.

O crescimento vertiginoso no número de pessoas com acesso ao ambiente virtual ga-

nhou proporções monumentais, transformando a web em um meio de comunicação glo-

bal.

A explosão da internet provocou reconfigurações significativas no ambiente co-

municacional, especialmente no jornalismo produzido para a televisão. Como meio de

comunicação de massa desde a sua implantação no Brasil, a televisão buscou se adaptar

à nova realidade de uma sociedade que muda cada vez mais a sua maneira de se infor-

mar, optando também pelo meio digital. Essa adaptação da televisão ao ambiente online

permitiu a criação de novos formatos audiovisuais e a implantação de uma nova manei-

ra de se fazer TV, agora voltada para a internet, superando a lógica de TV tradicional.

“Inicialmente,  podemos observar que a referida ”TV na Internet” deve ser entendida

como a migração do tipo de linguagem da televisão analógica para o suporte computa-

dor, ou seja, uma convergência". (CASELLI; COUTINHO, 2012, p.3)

O suporte computador, ao qual os autores se referem, vai além dos tradicionais

PCs (personal computers),  mesmo porque o celular  já se consolidou como principal

meio utilizado pelo brasileiro para obter acesso à internet. Em 2016, 89% dos internau-

5 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-
populacao-brasileira-usam-internet
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tas no Brasil navegavam na rede por meio desse dispositivo móvel6, preferido pela prati-

cidade, preço acessível e inúmeras possibilidades de interação oferecidas. Dessa forma,

é cada vez mais pertinente uma análise contundente dos mecanismos de adaptação dos

conteúdos da TV aos novos equipamentos receptores, como os celulares.

Ao que se se percebe, há uma convergência entre o formato televisivo e a inter-

net, fazendo surgir o que convencionou-se chamar de Web TV. De maneira sintética, a

Web TV caracteriza-se pela “disponibilização organizada de conteúdos em vídeo numa

área específica de um determinado site” (SANTOS DIAS, 2010, p.11).

A conceituação do autor converge com o ponto precípuo da presente pesquisa,

que analisa a possibilidade de integração ou convergência do formato telejornalístico

com a Web. Isso além de modificar a lógica de produção convencional, alternou o meio

de distribuição também para a internet, o que contribuiu para mudanças no padrão de

consumo dos conteúdos.

Se na televisão convencional o telespectador estava preso ao tempo e ao espaço,

precisando estar diante do televisor no horário exato da exibição do programa a que pre-

tendia ver, na web essa lógica se transforma de maneira significativa. O avanço tecnoló-

gico converge toda programação televisiva para as multitelas (tablet, smartphones, com-

putador), sendo o celular a plataforma mais utilizada. A mobilidade do celular, trouxe

uma flexibilidade expressiva ao consumo das produções, permitindo aos usuários verem

a programação da TV em transmissão ao vivo ou acessar os arquivos disponibilizados

em bancos de dados nas páginas da internet.

Durante muito tempo o telespectador ficou limitado a ver TV em locais e horá-

rios pré agendados, desfrutando de uma experiência pouco flexível e sem nenhuma inte-

ração. Com a chegada da tecnologia digital e dos dispositivos móveis, muita coisa mu-

dou. Em qualquer lugar e horário é possível ver televisão, bastando para isso, por exem-

plo, ter em mãos um aparelho celular, esteja ele off line ou online. No modo offline os

aparelhos já conseguem, por meio de um aplicativo, receber o sinal dos principais ca-

nais de TV. Já no modo online, a programação pode ser acompanhada a qualquer mo-

mento, pois as produções são disponibilizadas nos portais das emissoras ou em canais

no YouTube, tanto o conteúdo “ao vivo” quanto o gravado.

A análise atualizada da televisão terá que necessariamente ter em con-
ta o estatuto de ubiquidade do medium, por um lado, e de meio tradici-

6 Fonte: http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-
brasileiros-acessam-a-internet
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onal, por outro, em contexto de convergência com os media emergen-
tes, numa nova realidade de multiplataforma e de diversidade de aces-
so. A tecnologia da televisão offline e online convergiu abruptamente,
revelando, desta forma, os limites dos estudos televisivos e as perspec-
tivas que isolavam este medium dos restantes. É deste ponto de vista
que a discussão se justifica e ganha novas condições para uma pers-
pectiva de estudo diferenciada. (SERRA; SÁ; SOUZA FILHO, 2015,
p. 2).

É importante ressaltar que o celular se consolidou como um item indispensável

para a maioria das pessoas nos dias de hoje. Com ele é possível acessar a internet, com-

partilhar textos, imagens, vídeos, realizar transações bancárias, entre outras possibilida-

des oferecidas. Esse dispositivo se tornou um forte aliado do jornalismo, pois faz chegar

aos receptores  todas as informações publicadas,  não importando o horário e o lugar

onde estejam. A sua portabilidade criou um ambiente favorável para que os telespecta-

dores/internautas possam acompanhar produções audiovisuais em qualquer lugar.

Todo esse aparato tecnológico culminou em mudanças na produção de notícias.

Hoje o consumidor pode, através de aplicativos, colaborar com as agências na produção

de conteúdo televisivo, são os chamados repórteres cidadãos, pessoas que flagram al-

gum acontecimento e colaboram com as redações enviando conteúdos: fotografias, ví-

deos ou documentos com potencial para se tornar notícia.

Outra novidade que surge no cenário da Web TV é o que podemos comparar ao

mailing7. Se antes a rede de contatos do jornalista se limitava a uma agenda escrita com

números de telefones, hoje tudo ficou mais rápido e eficiente. Na era digital a rede de

contatos se ampliou com os grupos de Whatsapp, agregando velocidade e custo-benefí-

cio.

As inovações tecnológicas aqui apresentadas evidenciam que a humanidade está

cada vez mais dependente das máquinas. A exemplo disto temos o celular, que funciona

quase como um computador portátil. Esse equipamento se tornou parte integrante dos

indivíduos. É possível perceber isso cotidianamente: levamos o “minicomputador” para

o trabalho, alguns trabalham por meio dele; para o banheiro; dormimos com ele ao lado

da cabeceira, quando o esquecemos, o nosso corpo parece reclamar a sua falta. Dessa

forma,  tem se tornado uma tarefa difícil dissociar o ser humano das máquinas na era di-

gital em que vivemos.

Por artes do corpo biocibernético quero significar as artes que tomam
como e material de criação as transformações por que o corpo e, com
ele, os equipamentos sensório-perceptivos, a mente, a consciência e a

7 No jornalismo, o termo significa rede de comunicação ou rede de contatos.
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sensibilidade do ser humano vêm passando com fruto de suas simbio-
ses com a tecnologia. (SANTAELLA, 2003, p. 271)

Metodologia e corpus de pesquisa

Para analisar as tendências da nova lógica de produção jornalística audiovisual a

partir da consolidação da internet como meio com forte poder de alcance, a presente

pesquisa promove estudo de caso da TV Miséria, de Juazeiro do Norte-CE. A análise do

objeto em questão parte da aplicação de uma entrevista semiestruturada, método que

combina “perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de dis-

correr sobre o tema proposto” (BONI; QUARESMA, 2005, p.75).

A pesquisa é do tipo qualiquantitativa, pois ao mesmo tempo em que busca inter-

pretar o objeto estudado, realça a objetividade na análise de dados inerentes à dissemi-

nação das produções da TV Miséria nas plataformas da internet. O percurso metodológi-

co deste trabalho é orientado por uma abordagem sistematizada, através de consultas bi-

bliográficas, mapeamento de dados e realização de entrevista in loco.

Com isso,  pretendemos constatar  as principais  transformações  na produção e

distribuição de vídeos noticiosos depois do advento da rede mundial de computadores, e

identificar como essa nova realidade tem modificado a lógica de consumo dos conteú-

dos, pois hoje a recepção desses vídeos transpõe o ambiente televisivo e chega aos no-

vos espaços da web.

Para a compreensão da lógica de funcionamento do objeto analisado, realizamos

uma entrevista semiestruturada com os profissionais responsáveis pela produção e dis-

tribuição dos conteúdos da TV Miséria. Apoiados em bases teóricas sobre o conceito de

Web TV, fomos conhecer na prática como funciona esse veículo de comunicação, bus-

cando entender as peculiaridades no tocante à produção, distribuição e consumo dos

produtos.

Por fim, utilizamos o método da netnografia, “utilizada para análise e pesquisa

dentro do mundo virtual da Internet” (TAFARELO, 2014, p.4.) Dessa forma, fizemos le-

vantamentos de dados estatísticos relacionados ao alcance da TV Miséria nas platafor-

mas onde esse meio está inserido, como Facebook, YouTube e o próprio site. As consta-

tações contribuem para uma melhor compreensão sobre a inserção dessa Web TV nas

plataformas digitais, os principais aspectos de suas produções audiovisuais e o seu po-

tencial poder de alcance entre os consumidores que cada vez mais optam por se infor-
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mar através da internet em detrimento dos meios de comunicação tradicionais como a

TV.

Produção da web TV Miséria 

 A Web TV Miséria surgiu em 2011 e hoje, considerada pioneira no interior do

Ceará, oferece produtos jornalísticos audiovisuais que retratam o cotidiano da região do

Cariri cearense. A TV Miséria faz parte do Site Miséria, fundado em 2003, consolidado

como um dos portais de notícias mais acessados no Estado.

No início, as produções beiravam o amadorismo, sem um ritmo de trabalho defi-

nido e carência de equipamentos com qualidades técnicas. Essa realidade começou a

mudar em 2015, quando o proprietário do site resolveu investir na produção de vídeos

noticiosos com características semelhantes àqueles veiculados nos canais de televisão.

O veículo fez a aquisição de equipamentos de última geração e contratou repórteres e

um cinegrafista egresso de um canal de televisão.

Depois da reformulação, a TV Miséria definitivamente se consolidou na produ-

ção de conteúdos jornalísticos audiovisuais no Cariri. Os vídeos produzidos apresentam

características muito próximas ao telejornalismo. As reportagens, em sua grande maio-

ria, seguem a mesma linha da TV convencional com offs, passagens, imagens de cober-

tura e edição.

A TV Miséria, apesar de ser transmitida através de plataformas da web, utiliza

técnicas de produção semelhante às da televisão convencional. A rotina de produção de

notícias nesta Web TV não se diferencia em muito do telejornalismo praticado em um

canal de televisão. As pautas são definidas pela direção do veículo a partir da percepção

dos principais acontecimentos do dia a dia, ou por meio do contato estabelecido com os

internautas, que fazem sugestões via e-mail, Facebook ou através de ligações telefôni-

cas. Assim como na televisão, as informações são previamente checadas e, se necessá-

rio, a equipe faz uma visita ao local antes da gravação para planejar as imagens que po-

derão ser utilizadas.

Em comparação com a composição de uma equipe de reportagem de um canal

de TV tradicional (pauteiro, produtor, editor, repórter, assistentes, etc.), a TV Miséria

conta com um corpo profissional reduzido, composto atualmente apenas por um repórter

e um cinegrafista, que também acumula as funções de operador de áudio e editor de ví-

deo.
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O posto de repórter é assumido, na maioria das vezes, por radialistas que atuam

em emissoras da região, a exemplo de Normando Sóracles (proprietário do site), Adria-

no Duarte e Beto Fernandes (in memoriam). Por essa razão, algumas reportagens apre-

sentam narrativas características do rádio, com um longo período de fala do repórter, en-

trevistas duradouras e, por vezes, informalidade na condução das gravações.

Quanto à técnica adotada, o cinegrafista da equipe, Guto Vital, explica que a TV

Miséria utiliza exatamente o mesmo padrão de um canal de televisão, fazendo uso de

equipamentos como câmera, microfones, iluminação, etc. O software de edição de ima-

gens, segundo ele, é também o mesmo usado na maioria das ilhas de edição dos canais

de televisão.

Ainda diante de tantas semelhanças,  existe uma diferença essencial:  o tempo.

Enquanto na televisão há uma certa rigidez com a duração das reportagens, geralmente

variando de 1m30s a 3 m, na web o tempo é flexível, e por isso a equipe dispõe de uma

liberdade maior na abordagem das pautas. É possível encontrar, na TV Miséria, reporta-

gens especiais com duração extensa, a exemplo dessa da figura 1, publicada em 2015,

que trata sobre a gravidez de adolescentes na região do Cariri, com duração total de

17m48s.

Figura 1: Take do repórter Beto Fernandes em reportagem especial sobre gravidez na 
adolescência. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mL1T-Esn7oE. Acesso em: 19 
novembro 2017.
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A TV na internet

O surgimento da rede mundial de computadores e a exploração de suas diversas

possibilidades tornou possível a presença de conteúdos televisivos em um meio que não

necessariamente seja a televisão. Atualmente a TV também está presente na internet,  fe-

nômeno que nomeamos de Web TV. Utilizamos como exemplo a TV miséria, objeto

aqui investigado.

A Web TV em questão encontra-se inserida em três plataformas da internet: site,

YouTube e Facebook. Todas as produções são disponibilizadas no ciberespaço para que

os internautas acompanhem os conteúdos quando desejarem, a partir da sua disponibili-

dade de tempo e espaço.

O portal de notícias (site) conta com um marcador no menu chamado TV Misé-

ria. Clicando lá é possível acessar todas as produções, as mesmas disponíveis no canal

do YouTube, e que também são compartilhadas na Fanpage do site no Facebook. As pu-

blicações têm relevante alcance nas três plataformas, principalmente no YouTube. O ca-

nal do Site Miséria onde são disponibilizadas as produções foi fundado em 2011 e conta

com mais de 33 mil inscritos. O número total de visualizações das produções ultrapassa

15 milhões.

Figura 2: Take da entrevista do repórter Adriano Duarte com os dois policiais que atenderam 
ocorrência de estupro em Barbalha-CE.  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watchv=cV9hfrQSU38. Acesso em: 19 novembro 2017.
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Chama atenção a quantidade de views8 do vídeo mais popular, uma reportagem

sobre um estupro praticado contra uma idosa em Barbalha-CE, em 2015. A produção al-

cançou mais de três milhões de internautas.

O Alcance expressivo das produções veiculadas pela TV Miséria pode ser expli-

cado pela vasta possibilidade de acesso oferecida ao internauta, que pode acompanhar

os conteúdos por meio de multitelas. Esse cenário de inovações tecnológicas digitais fa-

vorece a substituição da figura do telespectador para a do o Webtelespectador, ou seja, o

indivíduo que ver TV na internet.

Nessa perspectiva, a TV Miséria apresenta-se como um meio que se adaptou às

novas configurações do ciberespaço e às técnicas tradicionais do telejornalismo,  aper-

feiçoando a produção de conteúdos voltados para a distribuição em diferentes platafor-

mas da web. Nesse caso, ocorreu uma convergência entre os meios, de maneira que o

formato telejornalístico, voltado até então somente para o equipamento físico TV, foi

adaptado às novas possibilidades da internet, o que tornou possível ver televisão pela

web.

Live: o “ao vivo” da web TV Miséria

A TV Miséria não se apropriou apenas da linguagem do telejornalismo tradicio-

nal, conseguiu também implementar uma modalidade de transmissão que se assemelha

ao “ao vivo” produzido pela  televisão.  Com o surgimento  das lives,  em meados de

2015, torna-se possível a transmissão via streaming9 através de redes sociais como Ins-

tagram, Youtube e Facebook. A novidade começou a ser explorada inicialmente pelos

perfis pessoais, mas logo ganhou a adesão das Web TVs.

As transmissões ao vivo Na TV Miséria são realizadas por meio da fanpage ofi-

cial do portal de notícias no Facebook, que conta com mais de 157 mil seguidores. A

primeira Live foi transmitida de forma experimental em junho de 2017. O vídeo tem du-

ração de dois minutos e quarenta e nove segundos e alcançou mais de 14 mil visualiza-

ções, superando as expectativas da direção do portal. Desde então, a TV Miséria estabe-

leceu as transmissões ao vivo como uma modalidade de produção de conteúdo noticio-

so.

8 Termo da língua inglesa que traduzido para o português significa visualizações.
9 Técnica que permite a transmissão de informação multimídia através de uma rede de computadores concomitan-

temente com o consumo desta informação multimídia por parte do usuário (CLEMENTE, 2006, p.1)
10
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Figura 3: Figura 3: Take do repórter Normando Sóracles na primeira live da
TV  Miséria  no  dia  11  de  junho  de  2017.  Disponível  em:
https://www.facebook.com/SiteMiseria/videos/1338301069557983/.  Acesso
em 19 novembro 2017.

Por se tratar de um produto audiovisual que retrata os acontecimentos no exato

momento em que ocorre, a maioria das pautas das Lives da TV Miséria são direcionadas

a coberturas de temas factuais, como manifestações, problemas urbanos ou ocorrências

policiais. As transmissões retratam o cotidiano das três maiores cidades da região do Ca-

riri cearense, sendo Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha o centro das atenções em cober-

turas ao vivo.

“A ideia de fazer as Lives surgiu a partir do momento que a equipe da
TV Miséria percebeu que o grande número de seguidores no Facebook
daria um enorme potencial de alcance às transmissões. Nas primeiras
transmissões conseguimos um bom alcance nas publicações, com mi-
lhares de visualizações e centenas de compartilhamentos dos nossos ví-
deos”. (Azevedo, Felipe. Entrevista)

O incremento das Lives como modalidade de produção de notícias na TV Misé-

ria ampliou o acesso aos seus produtos na plataforma Web. Por meio da apropriação de

novas ferramentas de comunicação do Facebook, o potencializou a propagação de seus

conteúdos. Após a novidade das Lives na TV Miséria, mais do que ver TV na Internet,

os usuários puderam ver conteúdos televisivos, ao vivo, no âmbito dessa Web TV, algo

que antes só seria possível em um televisor.

11
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Nessa perspectiva, o fenômeno das Lives na TV Miséria faz surgir novas formas

de consumo. Inicialmente, observamos uma migração de telespectadores para o ambien-

te online, sendo a TV substituída por outros equipamentos tecnológicos, como o tablet,

smartphone ou computador pessoal. 

As produções da TV Miséria oferecem possibilidades de participação aos consu-

midores através de comentários em tempo real (lives), ou a qualquer tempo (Youtube).

Além de assistir aos conteúdos, os internautas sugerem pautas e opinam sobre os assun-

tos repercutidos nas produções. Assim, percebemos que o fenômeno das Lives estimula

o consumo-participação, possibilitando ao webtelespectador, intervir na lógica de pro-

dução dos conteúdos da TV Miséria, especialmente por meio de comentários.

Considerações finais

O percurso metodológico adotado nesta investigação permitiu-nos observar ini-

cialmente, a partir do estudo de caso da TV Miséria, a desconstrução de um paradigma

histórico: nos dias de hoje, o conteúdo televisivo, e mais precisamente o telejornalístico,

não necessariamente chega ao receptor por meio de um aparelho televisor. As possibili-

dades de transmissão de conteúdos oferecidas pela internet ampliou as formas de distri-

buição desse formato, que hoje pode estar presente também em plataformas como Face-

book e Youtube.

A convergência entre TV convencional e web reconfigurou a dinâmica de consu-

mo dos conteúdos. Na TV Miséria, por exemplo, os webtelespectadores podem acompa-

nhar as produções em computadores, tablets ou smartphones, nas diferentes plataformas

onde os vídeos são disponibilizados. Assim, verificamos que houve uma adaptação do

formato telejornalístico ao meio web, com uma ressalva, porém: mesmo com mudanças

na lógica de produção, as principais peculiaridades do gênero telejornalístico foram pre-

servadas nos conteúdos voltados para a web.

A TV Miséria, em vários aspectos, apresenta algumas similitudes com os canais

de TV convencionais. Uma das semelhanças está relacionada aos equipamentos técni-

cos, que  geralmente são os mesmos presentes na produção e nas ilhas de edição dos ca-

nais de televisão. Nesse caso, observa-se uma mesma lógica de produção técnica trans-

portada para um outro universo, o do ciberespaço.

12



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Juazeiro – BA – 5 a 7/7/2018

Portanto, a nova dinâmica de produção dos conteúdos audiovisuais não deixa de

lado as formas tradicionais de se produzir TV. Um dos aspectos principais para o qual

devemos atentar é a ampliação das formas de distribuição, após o advento da internet.

Ao ponto em que isso acontece, altera-se também a forma e frequência de consumo des-

sas produções, influenciado pelo surgimento de novas tecnologias portáteis como o ce-

lular, por exemplo. Assim, as produções da TV Miséria podem ser acompanhadas em

qualquer lugar e com a frequência desejada pelo webtelespectador, haja vista que todos

os conteúdos são armazenados no ciberespaço e podem ser acessados a qualquer horário

ou dia.

 Ao final deste ciclo de investigação científica, concluímos que os conteúdos da

Web TV Miséria rompem com a lógica de tempo e espaço estabelecida na TV convenci-

onal, influenciando assim na maneira como essas produções são consumidas. As altera-

ções percebidas nos padrões de produção e consumo estão relacionadas a três eixos cen-

trais: meio, espaço e tempo. Sendo que, à medida que os novos meios de transmissão

começam a ser explorados (smartrphone, computador, tablet, etc.) há uma mudança nas

rotinas de produção audiovisual, uma vez que a Internet tem suas peculiaridades como

meio de comunicação e não poderia ser utilizada apenas como retransmissor de produ-

ções televisivas.

Ao tempo em que os usuários começaram a fazer uso de novos dispositivos para

se comunicar, são evidentes as alterações de espaço e tempo no consumo dos conteúdos,

que podem ser acompanhados a qualquer hora e em qualquer lugar. Assim, para com-

preender de que maneira são alteradas e como surgem novas maneiras de produção, dis-

tribuição e consumo de informação, especialmente audiovisual, por se tratar do objeto

deste trabalho, é necessário localizar, em futuras investigações científicas, como estão

situados emissor e receptor no tempo e espaço, identificando também em quais meios

concentra-se a distribuição de conteúdos.
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