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PARTE 1
Televisão e Plataformas



Da Radiodifusão à TV Online

Catherine Johnson

Introdução

Em 2015, a agência reguladora de mídia do Reino Unido, Office of Communications - Ofcom, afirmou que os

“elementos fundamentais da televisão sob demanda agora são comercializados em massa” (OFCOM, 2015, p.18). Feita

quase uma década após o primeiro serviço de vídeo sob demanda ter sido lançado por uma emissora do Reino Unido (o

4 On Demand do Channel 4 - 4oD
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), essa declaração tratou sobre uma série de mudanças no cenário midiático no

início dos anos 2010 que exigem uma reconceitualização da televisão como mídia. Para a Ofcom, foram três os

elementos fundamentais que possibilitaram a televisão sob demanda: o acesso à banda larga, a posse de smartphones e

tablets, e a implantação de aparelhos televisivos conectados à internet. Embora a Ofcom estivesse escrevendo

especificamente sobre o contexto do Reino Unido, este capítulo vai argumentar que esses três fatores podem ser

entendidos como as condições para que a “era da internet” emergisse, sendo essa uma era em que a televisão e a internet

tornaram-se indelevelmente entrelaçadas. Essa era é caracterizada pelo desenvolvimento da internet em um meio de

acesso ao conteúdo audiovisual, ao mesmo tempo que as tecnologias de acesso à televisão estão conectadas à internet.

Feitas em conjunto, essas mudanças não apenas estão promovendo o desenvolvimento de serviços sob demanda (como

declara a Ofcom), mas estão transformando a televisão em TV online: serviços que facilitam a visualização de conteúdos

audiovisuais editorialmente selecionados através de dispositivos habilitados para internet.

2

O aumento do acesso de banda larga, a posse de smartphones e tablets, e a implantação de aparelhos televisivos

conectados à internet criam, de várias maneiras, as condições para o desenvolvimento da TV online. Níveis mais

elevados de acesso à banda larga permitem que a internet se torne uma parte onipresente da vida cotidiana. Para a TV

online, é particularmente indispensável a apropriação de uma internet com alta velocidade, bem como o 4G para o

acesso fora de casa, pois, isso facilita o streaming e o download de conteúdo audiovisual que consome muita banda

larga. Enquanto isso, o aumento do número de pessoas que possuem smartphones e tablets permite o acesso flexível e

individualizado do conteúdo audiovisual disponibilizado através da internet para além do aparelho de televisão e para

fora de casa efetivamente, se tornando o que Peter Rice (presidente da 21st Century Fox) se referiu em 2016 como

aparelhos televisivos que cabem no bolso.
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 Esses equipamentos eletrônicos não só tornaram o acesso a televisão

onipresente, como também situaram o ato de assistir TV junto de outras formas de atividades mediadas, tais como

leitura, escrita e comunicação, permitindo aos usuários alternar entre diferentes aplicativos e tarefas dentro de um único

dispositivo.

Se smartphones e tablets transformaram a televisão em algo que você pode carregar com você no seu bolso e

facilmente interagir, então os televisores conectados à internet apagaram ainda mais as fronteiras entre a televisão e as

tecnologias de computação, potencialmente transformando a “caixa de radiodifusão” do canto da sala de estar em um

portal multifacetado de entretenimento de mídia. Darcy Gerbarg e Eli Noam descrevem a televisão conectada à internet

como “a mídia de convergência digital por excelência, unindo televisão, telecomunicações, internet, aplicações

informáticas, jogos e muito mais” (2004, p. xxi). Através de televisores conectados, é possível acessar programas de

televisão e filmes sob demanda, assistir a uma variedade de conteúdo no YouTube, jogar jogos, ver fotos, conversar com



amigos através de redes sociais e realizar qualquer uma das outras inúmeras atividades associadas com os dispositivos

convergentes contemporâneos conectados à internet

4

.

Este capítulo vai argumentar que a era da internet representa uma fase distinta no desenvolvimento da televisão,

que difere das eras anteriores, como radiodifusão, cabo/satélite e digital. As periodizações de mídias sempre são

contestadas e dependem do foco de um determinado estudo. Eu escrevi, em outro momento, sobre o valor dos

diferentes modelos de periodização de mídias e minha própria preferência por periodizações baseadas em tecnologia

para a televisão (JOHNSONN, 2012). Nesse momento, argumentei que as mudanças nas tecnologias utilizadas para

transmitir a televisão proporcionavam um foco útil para avaliar mudanças nela como mídia. As origens da televisão na

radiodifusão são fundamentais para as formas em que ela tem sido estudada, regulada, produzida e consumida.

O crescimento das tecnologias a cabo/via satélite nos anos 1980, e tecnologias digitais na década de 1990,

desafiou suposições fundamentais sobre a televisão como um meio de difusão que não poderia ser pago no ponto de

recepção, sendo uma mídia das massas e um meio nacional. A era da internet, que surgiu na década de 2010, representa

mais uma mudança na forma como os serviços de televisão são entregues para o público e que, mais uma vez, desafia

definições normativas de televisão como uma mídia.

Minha preocupação aqui, em particular com as tecnologias utilizadas para entregar televisão, é importante, pois, é

só a partir do início da década de 2010 que a internet começou a ter um impacto significativo sobre a oferta de

programação televisiva. Como eu analisarei mais detalhadamente a seguir, a partir dos anos 1990 as empresas de

televisão começaram a desenvolver e usar sites para engajar seu público além do aparelho de televisão. Nesse período, a

internet foi amplamente entendida como um meio separado da televisão: uma mídia que exigia suas próprias formas

distintas de conteúdo, desde sites e blogs, a experimentos com narrativas transmidiáticas interativas e de

multiplataformas. No entanto, o que mudou por volta de 2010 foi o aumento da onipresença da internet como um meio

de oferta de programação televisiva e de outros conteúdos audiovisuais para o público, facilitado pelo surgimento da banda

larga super rápida e 4G, pela adoção de tablets e smartphones, e pelo aumento da posse de aparelhos de TV conectados.

As consequências do surgimento da internet como um meio tradicional de oferta de conteúdo audiovisual são o foco

deste capítulo. À medida que a internet se entrelaça simultaneamente com a televisão, bem como compete com esta

como uma mídia que proporciona experiências de visualização, torna-se mais difícil de conceituá-la como uma mídia

distinta da internet. Portanto, este capítulo pergunta: como podemos conceituar a televisão como uma mídia em um

período no qual a internet e a televisão competem e convergem na oferta de conteúdo audiovisual?
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Vale dizer desde o início que, embora generalizadas, tais mudanças não são uniformes em todo o mundo. Como

Jinna Tay e Graeme Turner (2008) argumentam, é preciso prestar atenção à natureza desigual do desenvolvimento da

televisão em diferentes contextos nacionais e regionais, conforme o panorama midiático se tornou mais complexo.

Elizabeth Evans et al. (2016), apontam para uma série de fatores que moldam o desenvolvimento (desigual) do ato de se

assistir TV online – a visualização online – em diferentes contextos geográficos, argumentando que:

Diferenças na cobertura de rede, acesso e velocidade da banda larga, níveis de propriedade dos dispositivos, estratégias
empresariais e políticas de TI para internet ou regulação midiática contribuem no sentido de definir os parâmetros
contextuais da visualização online (EVANS et al., 2016, pp.410-1).

Nos países onde as infraestruturas de internet e/ou televisiva são menos desenvolvidas, ou acessíveis apenas para

aqueles residentes nos centros urbanos que possuem renda o suficiente para arcar com tal gasto, o desenvolvimento da

televisão acontece de forma diferente dos contextos ocidentais da Europa, Austrália e América do Norte, que têm

estudos televisivos dominados. Evans et al. (2016) e Tay e Turner (2008) advertem contra fazer afirmações generalizadas

sobre a televisão quando as diferenças na infraestrutura televisiva, tecnológica, indústrial e política são tão variáveis   ao

redor do globo. Na verdade, Tay e Turner argumentam que “nós não podemos mais falar de ‘televisão’ como se fosse

uma entidade singular se quisermos compreender adequadamente as funções sociais, culturais e políticas da mídia hoje”

(2008, p.72).

Portanto, é importante lembrar que embora a ascensão de TV online possa ser rastreada em todo o mundo, ela

não é universal e surge principalmente em economias com infraestruturas tecnológicas desenvolvidas, e/ou entre os



segmentos da população com renda o suficiente para custear tal gasto e com acesso às tecnologias necessárias para

usufruir dos serviços da TV conectada à internet. Os exemplos primários ao longo desse capítulo são retirados do

contexto do Reino Unido no qual, como a citação da Ofcom que abriu este texto indica, cumpre as três condições que

caracterizam a era da internet.
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 O foco no Reino Unido deriva em parte das limitações de tempo para escrever sobre tal

panorama midiático que está em constante movimento, e com a finalidade de reequilibrar o américo-centrismo das

bolsas de estudos atuais sobre TV online (LANDAU, 2016; LOTZ, 2016; ROBINSON, 2017; WOLK, 2015). O

capítulo também trabalha para desenvolver teorizações que podem ser adaptadas a qualquer contexto regional ou

nacional, através do desenvolvimento de um quadro conceitual para rastrear as mudanças e continuidades da televisão

como um meio de comunicação ao longo do tempo. Embora seja baseado principalmente no contexto ocidental, este

quadro conceitual é projetado de modo a ser flexível o suficiente para ser adaptado a diferentes contextos regionais ou

nacionais e, especificamente, para facilitar a análise comparativa a fim de melhorar a compreensão das maneiras variadas

e irregulares em que as diferenças da televisão são promulgadas em todo o mundo.

O trabalho de pesquisadores como Tay e Turner, fala de uma dificuldade mais ampla na conceitualização da

televisão, uma mídia que Joshua Green descreve como um “objeto de fuga que tanto aspira, ou toma emprestado de

outras mídias” (2008, p. 96). Embora tenha havido muita atenção acadêmica sobre a transformação da televisão pelas

tecnologias digitais ao longo de sua longa história, ela sofreu transformações tecnológicas e culturais aparentemente

contínuas. William Uricchio (2014) escreveu que:

A mudança contínua da televisão parece interminável - desde tubos, passando por transistores, até chips; desde monitores de
raios catódicos, passando pelo plasma, até a projeção; desde a radiodifusão, passando pelo cabo, até o streaming de Internet;
desde a discagem, passando pelo controle remoto, até a recomendação algorítmica; desde audiências de massa, passando
pelo público de nicho, até os indivíduos (2014, p.275).

Sendo assim, ao tentar teorizar a televisão como uma mídia, é importante que nós evitemos alegações

essencialistas. Ao mesmo tempo, no entanto, é possível identificar os principais componentes que compõem qualquer

meio dado. Amanda Lotz fala sobre este ponto quando escreve que “Uma ‘mídia’ deriva não apenas de capacidades

tecnológicas, mas também de características textuais, práticas industriais, comportamentos das audiências e

entendimento cultural” (2016, p. 3). Neste sentido, a televisão precisa ser entendida como uma construção cultural ou,

como Van Esler coloca, um “conceito em vez de um objeto ou tecnologia” (2016, p.133). Todavia, adotar uma

abordagem conceitual para a televisão não precisa levantar oposições binárias entre a televisão como conceito e como

objeto/tecnologia. Como irei argumentar, podemos conceituar televisão como uma mídia formada por diferentes

componentes tecnológicos, culturais, industriais, organizacionais e experimentais.

A adoção de uma abordagem conceitual para televisão, em vez de empírica, é uma escolha deliberada concebida,

em parte, para lidar com a dificuldade de pesquisar um ecossistema que se movimenta de forma tão rápida quanto o

mundo da televisão conectada. Esse é um ambiente midiático caracterizado por mudanças rápidas, em que novas

iniciativas surgem e desaparecem em um piscar de olhos, e bolsas de estudos podem ficar datadas com surpreendente

velocidade. Estudos empíricos desempenham um papel importante ao fornecer um retrato de como essas mudanças

acontecem. No entanto, este capítulo começa a partir da afirmação de que as transformações que testemunhas desafiam

a utilidade da terminologia e conceitos que temos em mãos para falar sobre televisão. Dessa maneira, precisamos dar

um passo para trás no que diz respeito a identificar os detalhes das mudanças nos contextos individuais, e passar algum

tempo pensando sobre quais linguagens e conceitos precisamos para dar sentido a essas mudanças. MJ Robinson escreve

que “o que chamamos de coisas criam significados que afetam o modo como eles são percebidos” (2017, p.5). Por

exemplo, se eu lhe perguntasse “você assistiu televisão ontem?”, eu já não poderia ter certeza que nós dois estaríamos

operando a partir do mesmo entendimento conceitual do que “assistir televisão” constituí. Talvez você tenha assistido

um episódio de Game of rones (HBO, 2011-2019) em um serviço de streaming online em seu laptop, enquanto estava

no ônibus voltando para casa do trabalho ou da faculdade. Para alguns, isso contaria como assistir televisão,

independentemente do serviço e tecnologia usada para acessar o conteúdo. Para outros, isso não contaria como assistir



televisão, pois, tem pouca semelhança com a experiência da visualização de canais televisivos lineares em um aparelho

na sala de estar.

Estas questões de terminologia são importantes não apenas para os acadêmicos, mas também para a indústria e os

reguladores. Definindo como podemos conceituar a televisão como uma mídia que molda a forma, e como entendemos

o seu papel e função na sociedade. Por exemplo, as primeiras conceitualizações de televisão aberta como uma mídia de

massa nacional para a oferta de conteúdo audiovisual, desde um ponto central até os telespectadores dispersos dentro de

uma nação específica, levou à regulação da televisão no Reino Unido como um serviço público. Quando o VHS e o

DVD surgiram como formas alternativas de oferta de televisão, foi adotado um modo diferente de regulamentação,

com fitas VHS e DVDs sendo submetidos a um sistema de classificação emprestado daquele utilizado por filmes. Nesse

sentido, fitas VHS e DVDs de programas televisivos não eram vistos como sendo televisão em si, mas sim entendidos

como produtos de consumo (KOMPARE, 2006) que deveriam ser regulados através de mecanismos adotados a partir

de classificações de cinema, que foram projetados para aumentar o conhecimento do consumidor. Na era da internet,

um serviço pode combinar ambos os meios de acesso a televisão, permitindo que os telespectadores assistam a um fluxo

agregado de conteúdo linear (semelhante à radiodifusão) ou que comprem um programa individual para download

(semelhante à compra de um DVD). Conforme distinções anteriores colapsam, torna-se importante perguntar o que

queremos dizer com televisão: quais são as características que fazem algo semelhante a televisão?

Um dos perigos de uma abordagem conceitual, no entanto, é que terminologia, modelos e estruturas

desenvolvidas possam ser entendidas como rígidas. Conceitos classificatórios que podem ser vistos como meios para

bloquear explorações sobre diferenças e mudanças ao invés de iniciá-las. Por outro lado, este capítulo compreende os

quadros conceptuais desenvolvidos como ferramentas para com as quais pensar, ao invés de modelos rígidos.

Especificamente, a minha adoção de uma abordagem conceitual decorre da sensação de que a televisão tornou-se mais

fragmentada, complexa e convergente, sendo necessárias novas ferramentas que nos ajudem a pensar e analisar essas

mudanças. Portanto, os modelos conceituais e estruturas descritos neste livro não devem ser abordados como uma

categorização rígida, mas sim como ferramentas para serem adaptadas, desafiadas e com as quais brincar por meio de

diferentes tipos de lentes e em contextos divergentes. Especificamente, eles são projetados para nos ajudar a pensar sobre

o que está acontecendo com a televisão, em vez de serem vistos como modelos imutáveis   do que a televisão é ou já foi.
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Esse capítulo aborda o problema da conceitualização da televisão na era da internet, examinando o

desenvolvimento histórico da televisão desde a radiodifusão até uma mídia conectada à internet. Há muitas maneiras

pelas quais se pode abordar a tarefa de traçar a história da televisão, dada a sua natureza multifacetada como meio.

Somos particularmente interessados em interrogar as conceitualizações mutáveis da televisão como uma mídia para a

entrega de conteúdo audiovisual para os telespectadores.
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 A principal razão para isto é que, na era da internet, é a primeira

vez que a televisão tem enfrentado concorrência significativa em relação a sua posição sociocultural dominante como o

principal meio para a entrega de conteúdo de vídeo. Essa afirmação não tenta argumentar que a televisão nunca

enfrentou concorrência de outras mídias ao longo da sua história, tais como a impressa, o cinema, o rádio e os jogos.

No entanto, cada um dessas mídias oferecia experiências disntintas às televisivas. Por exemplo, apesar do cinema

também oferecer conteúdos audiovisuais para os telespectadores, ir ao cinema se manteve como uma experiência

pública que se desenvolveu precisamente de modo a se distinguir da experiência doméstica de assistir em uma tela

pequena, como a televisão. Embora a televisão indiscutivelmente tenha se tornado mais “cinematográfica”, com telas

maiores, melhor qualidade de som e mudança estética, assistí-la continua a ser uma experiência fundamentalmente

diferente de ir ao cinema. No entanto, o que mudou desde o final da década de 2000 é que a internet começou a

oferecer a visualização de experiências que são, sem dúvida, indistinguíveis daqueles oferecidos pela televisão, enquanto,

ao mesmo tempo, converge com ela em maneiras que muda a forma como entrega conteúdo audiovisual para os

telespectadores. É esse processo de mudança que o presente capítulo tem como objetivo identificar.

Ao traçar a mudança ao longo do tempo, descobrimos os principais componentes que poderiam ser ditos para

compreender a televisão como uma mídia para a entrega de conteúdo de vídeo para o público, ampliando a teorização

de Raymond Williams (1990) da TV como tecnologia e forma cultural. Embora esse capítulo adote uma periodização

tecnológica ao compreender a televisão como uma mídia composta por tecnologia, cultura, experiência de usuário,

financiamento e estruturas organizacionais, ele resiste a uma abordagem tecnologicamente determinista e se refere às

tecnologias televisivas como parte de processos sociais, políticos, econômicos e culturais mais amplos. Especificamente,



é utilizada a abordagem adotada por Raymond Williams na compreensão de que todas as tecnologias são desenvolvidas

“com determinados fins e práticas já em mente” (1990, p.14). Estas intenções normalmente surgem de várias partes em

conflito e não podem ser entendidos como formas de determinar o uso que as pessoas dão para a tecnologia em

questão. No entanto, eles desempenham um papel poderoso na formação de como a mídia é construída, desenvolvida e

alterada. O cerne desse capítulo é a suposição de que as mudanças que estão ocorrendo à televisão não são movidas por

tecnologia ou de alguma forma inevitáveis, mas resultam de intervenções diretas de atores industriais (e outros). Em

particular, esse trabalho tem interesse sobre como a televisão é construída como uma mídia e um tipo particular de

experiência cultural, e como isso mudou conforme a internet se desenvolveu como meio para a entrega de conteúdo

audiovisual.

1. Conceitualizando a Televisão como uma Mídia: um enquadramento

Esta seção aborda a questão de como conceituar a TV online, traçando o desenvolvimento da televisão como uma

mídia de entrega de conteúdo audiovisual, desde as suas origens da radiodifusão até o cenário midiático contemporânea

da era da internet. Há dois objetivos aqui: primeiro, elaborar um quadro dos componentes que compõem a televisão

como uma mídia para a entrega de conteúdo audiovisual para os espectadores; segundo, mapear esses componentes ao

longo do tempo, a fim de tornar visíveis as continuidades e mudanças da televisão conforme elas se transformaram da

radiodifusão para um meio online. Ao fazê-lo, essa seção revela como a TV online tanto é moldada pelas origens

históricas da televisão como difere delas, desafiando argumentos que estamos entrando em uma era “pós-TV”, em que

as estruturas de televisão via radiodifusão, cabo e satélite não são mais relevantes - veja, por exemplo, Strangelove

(2015). Através desse método, é possível identificar um conjunto de características que são compartilhados pela

radiodifusão, cabo/satélite, digital e um segmento específico de serviços online de vídeo que formam a base de TV

online.

Para traçar o desenvolvimento da televisão ao longo de sua história, baseia-se na teorização dela como uma

tecnologia e forma cultural, a partir de Raymond Williams, com o intuito de identificar os diferentes componentes que

a legitimam como um meio. Na era da radiodifusão, quando Williams estava escrevendo, a tecnologia televisiva

consistia em uma rede de transmissores capazes de transmitir imagens e sons através do espectro eletromagnético, cujos

sinais poderiam ser captados por antenas posicionadas no topo de edifícios e convertidos em programas exibidos nos

aparelhos televisores.
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 Williams argumenta que a forma cultural da televisão consistia em mais do que apenas

programas. Mais propriamente, ele afirmou que a televisão, como uma forma cultural, precisava ser entendida como

um fluxo contínuo no qual vários tipos de comunicação diferentes (drama, notícias, comédia, reboques, anúncios e

assim por diante) são organizados em um cronograma de acordo com entendimentos percebidos dos ritmos da vida

cotidiana (ELLIS, 2000; SCANNELL, 1996). Como Williams, outros demonstraram a forma estrutural e cultural do

fluxo programado contribuindo para os significados de programas e canais individuais e da televisão em geral como um

meio.

Williams fez sua argumentação em meados da década de 1970, num momento em que a televisão estava à beira

de uma mudança tecnológica, com cabos, satélites e videocassetes prontos para introduzir novas formas de televisão e

perturbar as antigas. Essa emergência da era do cabo/via satélite ampliou as tecnologias televisivas e introduziu novas

formas culturais. Para entender essas mudanças, é necessário descompactar os diferentes componentes que tornam a

televisão uma tecnologia e uma forma cultural. Em termos de tecnologia, é útil distinguir entre as infraestruturas

tecnológicas para a oferta de televisão, e os dispositivos tecnológicos através dos qual a programação televisiva é acessada.

A partir do final da década de 1970 a meados de 1990, a era a cabo/via satélite ampliou a infraestrutura televisiva

além dos transmissores e antenas de difusão, utilizando as tecnologias alternativas de cabo coaxial e satélites.
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 O

aparelho televisivo manteve-se como sendo o dispositivo primário de visualização para televisão como mídia, embora

tenha havido uma mudança da imagem preto e branco para colorida. Mais significativa foi a introdução de uma série de

dispositivos adicionais que poderiam ser conectados ao aparelho de visualização, a fim de trazer recursos extras para a

experiência de televisão.

Decodificadores adicionaram programas de novas maneiras, reprodutores VHS permitiram que programas fossem

gravados, vendidos e/ou alugados como produtos, consoles de videogames transformaram o aparelho televisivo em uma



tela tanto para jogos como para mera visualização, com controles remotos que permitiram que telespectadores

mudassem de canal a partir do conforto dos seus sofás. A tabela a seguir, tem a intenção de corroborar com a afirmação

dos aspectos que colocam a televisão como uma mídia associada com a oferta de conteúdo audiovisual.

Tecnologia Forma Cultural Financiamento
Estruturas

Organizaciona

Infraestrutura
Dispositivo

Serviço Frame Conteúdo
Visualização Adicional

Era da
Radiodifusão,
anos 1930-70

Radiodifusão
Aparelho
televisivo

Canais
de
Massa

Programação
Linear

Programas
profissionais,
anúncios,
intersticiais

Taxa estadual /
licença
Publicidade

Emissoras
nacionais /
regionais /
locais
Regulamentado

Era do cabo /
satélite, anos
1970-90

Radiotransmissão
Cabo Satélite

Aparelho
televisivo

Controle
remoto
Reprodutor
de VHS
Set-top
box

Canais
de
massa
e de
nicho
Pacotes
de
canais

Programação
Linear
EPG

Programas
profissionais,
anúncios,
intersticiais

Taxa estadual /
licença
Publicidade
Inscrição
Transação

Emissoras
nacionais /
regionais /
locais
Conglomerados
globais
Desregular

Tabela 1.1 - Os componentes da televisão como uma mídia para entregar conteúdo audiovisual nas eras da radiodifusão e do
cabo/satélite. Fonte: Eloborado pela autora.

Essas mudanças tecnológicas foram acompanhadas por alterações na forma cultural da televisão. Quero

argumentar que, para compreender essas mudanças, é necessário distinguir entre três componentes inter-relacionados

da televisão como uma forma cultural: conteúdo, serviços e frames. O conteúdo da televisão refere-se a programas,

anúncios comerciais, vinhetas, conteúdos intersticiais e outras formas de material audiovisual distribuído através de

infraestruturas e dispositivos tecnológicos. Em ambas eras de radiodifusão e de cabo/via satélite, a TV mostrou

programas profissionalmente produzidos a partir de uma variedade de gêneros, juntamente com publicidade e outros

conteúdos intersticiais como vinhetas, promocionais e anúncios. No entanto, os novos dispositivos permitiram o uso do

aparelho de televisão para diferentes formas de conteúdo e experiências. Reprodutores VHS permitiram aos

espectadores gravar e comprar programas individuais a parte do fluxo de transmissão, de modo que os programas de

televisão poderiam ser vistos e assistidos novamente de acordo com a conveniência do espectador. O console de jogos

transformou o aparelho televisivo em um local para experimentar a forma cultural emergente do videogame.

A era do cabo/via satélite também introduziu novos serviços através dos quais o conteúdo foi ofertado para os

telespectadores. Serviços funcionam como o ponto de entrada cultural através dos quais os espectadores encontraram o

conteúdo televisivo como um meio. Na era da radiodifusão, os telespectadores encontravam programas através do

serviço de canais televisivos, que normalmente tinham como alvo audiências de massa com uma programação variada.

Juntamente com a disponibilidade contínua dos canais abertos da era de radiodifusão, a era a cabo/via satélite

introduziu novos tipos de canais que abordaram públicos de nicho através de uma programação mais direcionada.

Provedores de cabo e satélite introduziram um novo tipo de serviço, o “pacote a cabo/via satélite”, pelo qual os

telespectadores assinavam uma gama agregada de canais de acordo com a quantia paga. Estes serviços exigem frames que

organizem o conteúdo dentro de serviços e dispositivos, e que moldem como ele é experimentado. Na era da

radiodifusão, a experiência de televisão foi moldada pela programação linear que comunicava as ideias sobre que tipos

de programas seriam apropriados para momentos específicos do dia (notícias leves pela manhã, dramas mais sérios à

noite), e combinava isso com os materiais de continuidade para transmitir o “etos comunicativo” de um determinado

canal (SCANNELL, 1996, pp. 19-20) - ver também, (JOHNSON 2012, pp. 116-9). Esses frames são um componente



crucial, mas muitas vezes esquecido, da televisão como uma forma cultural, desempenhando uma função paratextual na

construção da experiência de assistir televisão.
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 Com a expansão de canais na era a cabo/via satélite e a introdução de

novos dispositivos adicionais como decodificadores e controles remotos, o frame do Guia Eletrônico de Programação

(EPG) emergiu como um componente importante da forma cultural da televisão, tendo um papel crucial ao guiar os

espectadores através de um cenário com mais escolhas (WARD, 2015).

Com esses desenvolvimentos vieram mudanças nas maneiras em que a televisão poderia ser financiada. Nos

primeiros anos da televisão, não era possível evitar que telespectadores captassem os sinais de televisão uma vez que estes

tinham sido transmitidos. Portanto, na era da radiodifusão não era possível cobrar a televisão no ponto de recepção. Isto

levou a duas maneiras dominantes pelas quais a televisão foi financiada: através de financiamento público (Estado,

pagamentos de taxas de licença ou impostos) ou através da publicidade.
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 A infraestrutura a cabo e via satélite

introduziram a possibilidade de pagar por assinatura, visto que os sinais podem ser criptografados, embora muitos dos

canais disponíveis como parte dos pacotes de serviço a cabo e via satélite permaneceram sendo financiados pela

publicidade, taxas estatais ou de licenças. Essas tecnologias também introduziram novas transações entre operadores a

cabo/via satélite e proprietários de canais, na forma de pagamentos de retransmissão e taxas de conteúdo pagos para

garantir que os pacotes contivessem certos canais (WOLK, 2015, p.5). Enquanto isso, a introdução de reprodutores

VHS nacionais e a disponibilidade do pay-per-view (PPV) introduziram o pagamento através transação direta como

mais uma de financiamento, embora essa última prática tenha sido relativamente limitada neste período.
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A era do cabo/via satélite também introduziu novas organizações e estruturas industriais para a televisão. Na era

da radiodifusão, emissoras e redes reguladas nacionais, regionais e/ou locais geralmente forneciam serviços televisivos.

Tay e Turner argumentam que a era da radiodifusão da televisão aberta foi definida pela sua função pública, onde todas

as emissoras (mesmo aquelas financiadas por patrocinadores) tinham certas responsabilidades nacionais e cívicas em

troca de acesso ao recurso público das ondas (2008, pp. 72-3). O desenvolvimento do cabo/satélite foi acompanhado

por uma volta da desregulamentação, o que permitiu que grandes conglomerados globais (muitas vezes dos EUA)

fornecessem serviços por todo o mundo, e minou (mas não corroeu) o conceito de televisão como uma utilidade

pública.

Até agora, eu tenho argumentado que para compreender as mudanças que surgiram ao longo da era do cabo/via

satélite a partir da década de 1970 até meados da década de 1990, é necessário distinguir entre os diferentes

componentes da televisão como uma forma tecnológica e cultural. A tecnologia televisva pode ser entendida como

sendo composta pela infraestrutura para a oferta de televisão, e por dispositivos tangíveis através dos quais ela é acessada,

podendo ser categorizados como dispositivos de visualização (através dos quais o conteúdo televisivo pode ser

diretamente assistido) e dispositivos adicionais (que são anexados ao dispositivo de visualização para facilitar ou expandir

a experiência televisiva). A forma cultural da televisão consiste em três elementos: os serviços através dos quais o conteúdo

da televisão é fornecido para os telespectadores, os frames que o moldam como conteúdo e como os serviços são

experimentados. Embora materialmente diferentes, infraestruturas, dispositivos, serviços, frames e conteúdo são

fundamentalmente dependentes uns dos outros. Infraestruturas e dispositivos não têm nenhum valor se não estiverem

fornecendo serviços, frames e conteúdo de algum tipo - e serviços, frames e conteúdo não podem existir sem as

infraestruturas e dispositivos para disponibilizá-los.

Na era de radiodifusão, a tecnologia e a forma cultural da televisão trabalharam para oferecer uma experiência

relativamente coerente. A experiência de televisão consistia em ligar o aparelho televisivo (dispositivo de visualização),

selecionar um canal (serviço), entregue através de transmissores e antenas (infraestrutura), e observar o fluxo

programado (frame) de programas e intersticiais (conteúdo). Todos os elementos da tecnologia e da forma cultural da

televisão se interligavam: o conteúdo da televisão não poderia ser experimentado fora da infraestrutura tecnológica de

radiodifusão, seja fora do dispositivo do aparelho televisivo ou fora do serviço do canal e do frame do fluxo da

programação.

No entanto, na era do cabo/via satélite o ato de assistir televisão se tornou mais multifacetado. Novas tecnologias

introduziram camadas adicionais para a experiência televisiva, desde dispositivos adicionais como decodificadores,

reprodutores de VHS, consoles de jogos e até guias eletrônicos de programação (EPGs - Electronic Programming

Guides). A era do cabo/via satélite também introduziu a assinatura e o pagamento direto como novas formas pelas quais

o acesso ao conteúdo poderia ser condicionado. Além disso, pela primeira vez, os espectadores poderiam sair do fluxo



linear e ver programas em pay-per-view ou VHS selecionados individualmente, embora a escolha de programas

disponíveis nessas formas fosse limitada e os canais tenham permanecido com a estrutura organizadora primária da

televisão. No entanto, apesar dessas mudanças a televisão permaneceu principalmente como um meio associado com a

visualização de conteúdo audiovisual produzido profissionalmente através de um aparelho de televisão

.14

Foi na era digital, a partir da segunda metade dos anos 1990, que suposições normativas sobre a televisão como

mídia começaram a ser mais amplamente contestadas. Lucy Küng, Robert G. Picard e Ruth Towse argumentam que a

digitalização difere dos desenvolvimentos anteriores na mídia e nas comunicações, pois, ela “permite o desenvolvimento

de produtos, serviços e processos fundamentalmente novos” (2008, pp. 15-6). De muitas maneiras, no entanto, a

digitalização aprofundou mudanças que tinham começado na era do cabo/via satélite (ver Tabela 1.2).
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Tecnologia Forma Cultural Financiamento
Estrutu

Organizac

Infraestrutura
Dispositivo

Serviço Frame Conteúdo
Visualização Adicioal

Era Digital,
anos 1990-
2000

Radiotransmissão
Cabo
Satélite
Digital (terrestre,
satélite, cabo)

Aparelho
televisivo

Controle
remoto
Reprodutor
de VHS /
DVD
Decodificador
/ PVR

Canais
de
massa
e de
nicho
Pacotes
de
canais
PPV

Programação
linear
Interfaces
EPG

Programas
profissionais,
anúncios,
intersticiais
Transmídia

Taxa estadual /
licença
Publicidade
Assinatura
Transação

Emissoras
nacionais /
regionais /
locais
Conglome
globais
Desregulad

Era da
Internet,
anos 2010+

Digital (terrestre,
satélite, cabo)
Banda larga / 4G
/ wi-fi
Computação em
nuvem

Aparelho
televisivo
Smart TV
Desktop
Laptop
Tablet
Smartphone

Remote
control
DVD player
Set-top
box/PVR
Digital media
player
Games
console

Canais
de
massa
e de
nicho
Pacotes
de
canais
PPV
VOD
P2P

Programação
linear
Interfaces
EPG
Algoritmos

Programas
profissionais,
anúncios,
intersticiais
Transmídia
semi-
profissional
Pró-amador
Amador

Taxa estadual /
licença
Publicidade
Assinatura
Transação

Emissoras
nacionais /
regionais /
locais
Conglome
globais
Desregulad

Tabela 1.2 - Os componentes da televisão como uma mídia para entregar conteúdo audiovisual nas eras da Digital e da Internet.
Fonte: Elaborado pela autora.

Em termos de infraestrutura, a década de 2000 testemunhou um movimento gradual que se afastava do analógico

em direção aos sistemas de distribuição digital, com muitos países ao redor do globo desligando seus sinais analógicos

no final dessa década e no começo dos anos 2010 (SPARKS, 2007). Infraestruturas digitais terrestres, a cabo e via

satélite permitiram a expansão do número de canais e serviços. Novos dispositivos adicionais, em especial os leitores de

DVD e os gravadores de vídeo pessoal (PVR - Personal Video Recorder), aumentaram as mudanças introduzidas pelo

VHS e decodificadores na era do cabo/via satélite.

Muitos PVRs, tais como TiVo, introduzido em 1999, tinham funções automatizadas as quais, com base no seu

uso anterior, gravavam programas os quais os telespectadores talvez pudessem ter interesse, além de permitir pausar,

rebobinar e reproduzir transmissões ao vivo. O DVD teve um impacto significativo sobre a indústria televisiva a partir

do final da década de 1990, visto que sua capacidade aumentada o tornou muito mais adequado aos textos extensos de

séries de TV do que o VHS. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de PPV, através de decodificadores, tornou-se mais



predominante. Como tal, foi nesse período que o programa televisivo como um produto de consumo veio à tona

(KOMPARE, 2006).

Essas mudanças na infraestrutura e nos dispositivos tecnológicos da televisão tiveram um impacto nela como

forma cultural. Com a grande expansão do número de canais e serviços disponíveis, o frame cultural da EPG tornou-se

cada vez mais importante como um meio de guiar e moldar a experiência do usuário, e PVRs começaram a adotar

interfaces mais complexas a fim de guiar os telespectadores através da ampla gama de opções de visualizações. Isto

incluiu experimentos com novos serviços sob demanda, como o Red Button
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 no Reino Unido (BENNETT, 2008), o

qual acionava serviços digitais de teletexto em certos aparelhos digitais como decodificadores. PVRs, DVDs e serviços

acionados pelo Red Button funcionavam para separar os programas individuais do fluxo linear da transmissão,

fornecerendo aos telespectadores mais controle sobre quando e como eles assistiam (LOTZ, 2014, p. 66).

Ao mesmo tempo, a internet começou a ser vista pela indústria televisiva como um espaço para novas formas de

conteúdo transmídia e multiplataforma, que se estendia para além dos limites do aparelho televisivo. No final da década

de 1990 e início dos anos 2000, produções e comissionamentos multiplataformas surgiram como uma estratégia

industrial dominante conforme os serviços televisivos tentavam responder aos desafios do era digital.
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 Este é um

período no qual ações de comunicação 360 graus   se acentuaram dentro de muitas organizações televisivas (DOYLE,

2010, p. 432; GRAINGE, JOHNSON, 2018, p.24). No contexto da BBC, ações de comunicação 360 graus

sinalizaram um movimento a partir do desenvolvimento de programas individuais para uma gama de conteúdos

vinculados que eram estendidos por várias mídias (STRANGE, 2011, p.136). Em seu objetivo de produzir conteúdo

que utilizasse as possibilidades de diferentes meios, ações de comunicação 360 graus vincularam a ideia de

multiplataforma para narrativas transmidiáticas (EVANS, 2011; JENKINS, 2006). Jennifer Gillan (2011, pp. 3-4)

descreve como a evolução da televisão multiplataforma nos EUA convidou os espectadores a mergulhar no mundo de

shows que eles tinham experimentado primeiramente na TV, com conteúdos em sites, curtas online, jogos e mídias

sociais, transformando programas em franquias que ofereciam aos telespectadores uma série de diferentes maneiras de

participar de um mundo narrativo expandido. No entanto, Gillan argumenta que o surgimento de conteúdo

multiplataforma não substituiu as estratégias tradicionais de programação. Em vez disso, ela descreve um contexto no

qual as extensões transmidiáticas estavam lado a lado com as estratégias tradicionais de fluxo linear, através das quais as

redes tentaram manter os telespectadores ligados em seus canais.
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 De fato, uma das características das estratégias

multiplataforma e transmidia é que a internet é conceituada como um meio separado de televisão, com suas próprias e

distintas possibilidades. Nesse sentido, o entendimento de que a internet oferece algo que a televisão não poderia

fornecer e que precisaria ser tratada como um meio diferente, com suas próprias oportunidades e demandas específicas,

estava implícito nessas estratégias.

Como argumentei em outra parte (GRAINGE; JOHNSON, 2018, pp.24-5), uma série de acadêmicos têm

observado um recuo gradual de estratégias multiplataforma e transmídia pela indústria televisiva no final dos anos 2000

e início da década de 2010. Denise Mann (2014) afirma que em meados dos anos 2010 as redes norte-americanas

haviam se afastado das estratégias de narrativas transmídia para se concentrar em usar novas mídias de maneira que se

alinhassem com a programação, marketing e práticas de licenciamento tradicionais (2014, p.10). Na mesma linha,

James Bennett e Niki Strange traçaram um afastamento da experimentação da comunicação 360 graus na BBC no

mesmo período, em direção a uma estratégia focada em usar a internet como um espaço para entregar o mesmo

conteúdo transmitido nos canais televisivos lineares (2014, pp.75-83). O desenvolvimento dos vídeos sob demanda (em

inglês, video on demand - VOD) foi central para esta mudança na estratégia industrial.

O sucesso do YouTube como uma plataforma de vídeos online em 2005, foi um catalisador para encorajar que

provedores de televisão experimentassem a oferta online de programas. No entanto, o movimento para o fornecimento

de serviços de VOD foi desigual do meio para o final da década de 2000. Em alguns contextos, particularmente aqueles

onde as estruturas reguladoras encorajaram as emissoras a inovar com novos serviços digitais, esse período viu o

lançamento de uma variedade de serviços televisivos do tipo VOD.
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 Em outros contextos, a indústria televisiva estava

hesitante em abraçar um novo meio de entrega que pudesse canibalizar o modelo de negócio linear existente.

20

 No

entanto, nesse período houve uma clara distinção entre o YouTube e os serviços sob demanda dos provedores de

televisão. Entre 2005 e 2008, o YouTube posicionou-se explicitamente como “uma plataforma de compartilhamento de

vídeos amadores e feitos pelos próprios usuários, uma ‘alternativa’ para ver televisão” (VAN DIJCK, 2013, p. 110). Por



outro lado, no mesmo período os serviços de VOD da televisão foram amplamente descritos como reprodutores “de

atualização” que permitiriam aos espectadores assistir programas que eles tinham perdido durante a primeira

transmissão na TV.

José Van Dijck argumenta que, entre 2008 e 2012, o YouTube mudou sua estratégia e começou a colaborar em

vez de competir com a indústria televisiva (2013, p. 110-1). Enquanto isso, em 2007, o serviço online de aluguel de

DVD, chamado Netflix, lançou seu primeiro serviço de streaming, permitindo que os assinantes pudessem assistir a

programas televisivos e filmes sob demanda em seus computadores. Esses desenvolvimentos apontam para uma

mudança significativa na relação entre a televisão e a internet, que teve lugar no final da década de 2000 e na primeira

metade dos anos 2010. A internet começou a ser posicionada como um meio de oferta e experimentação da televisão, e

não como uma alternativa ou extensão da mesma.

Os desenvolvimentos da infraestrutura de banda larga, incluindo a banda larga super rápida, 4G e wi-fi, foram

cruciais para a era da internet, como vimos na abertura desse trabalho, o que permitiu que a internet emergisse como

um espaço para a entrega de conteúdos audiovisuais. Novas formas de infraestrutura físicas e digitais, tais como torres

de telefonia móvel, cabos de fibra óptica, servidores, computação em nuvem e redes de distribuição de conteúdo (em

inglês, contente delivery networks - CDNs) facilitaram o streaming e download de conteúdos audiovisuais para

dispositivos conectados à Internet (HOLT; VONDERAU, 2014). Maria Michalis e Paul Smith (2016, pp.667-8)

argumentam que a banda larga se estabeleceu nesse período como uma quarta plataforma de distribuição (ou o que eu

descreveria como infraestrutura) para a televisão, ao lado dos meios terrestre, a cabo e via satélite. A banda larga destaca

duas formas diferentes de entrega online: televisão por protocolo de internet (IPTV) e televisão over-the-top (OTT).

IPTV se refere a conteúdos e serviços ofertados por uma rede de protocolo de internet particular, gerida por um

provedor de serviços, geralmente provedores de telecomunicações, a cabo e/ou via satélite que oferecem serviços de

internet e TV combinados. É essa infraestrutura tecnológica que permitiu que empresas de telecomunicações, tais como

BT e AT&T, competissem com empresas a cabo/via satélite por telespectadores (STRANGELOVE, 2015, p.9). OTT

se refere a conteúdos e serviços ofertados através de um navegador de internet ou aplicativo através da internet pública.

A maioria dos trabalhos acadêmicos recentes sobre televisão via internet tem se concentrado no OTT, muitas

vezes com um foco específico na Netflix (JENNER, 2016; JENNER, 2017; LOBATO, 2018; LOBATO, 2019). Por

exemplo, tanto Michael Strangelove (2015) e Amanda Lotz (2016) argumentam que o OTT é o principal modo através

do qual a transformação da televisão via internet está sendo promulgada. No entanto, ao ignorar a IPTV, ou posicionar

a banda larga como separada da televisão a cabo, via satélite e digital, não reconhecemos que a banda larga está

profundamente entrelaçada com formas mais antigas de infraestrutura televisiva. O cenário industrial da infraestrutura

televisiva é aquele em que os provedores de telecomunicações, cabo e satélite são muitas vezes também responsáveis por

fornecer o acesso à internet, permitindo a entrega de serviços IPTV e OTT. Além disso, em vez de funcionar como uma

alternativa ao cabo ou via satélite, a banda larga é frequentemente integrada com a infraestrutura do cabo e do satélite

com, por exemplo, o cabo de fibra óptica funcionando como uma infraestrutura tecnológica para o fornecimento

internet e TV a cabo. Além disso, muitos serviços OTT, como a Netflix, também são oferecidos através de IPTV,

particularmente quando entregues através de um serviço de assinatura a cabo. Como tal, podemos entender a banda

larga não tanto como uma alternativa para a radiodifusão, cabo e satélite, mas como uma integração com estas formas

anteriores de infraestrutura tecnológica de maneira potencialmente transformadora.

Enquanto a infraestrutura tecnológica televisiva vem passando por uma série de mudanças desde a época da

radiodifusão, a TV tem se mantido como o principal dispositivo de visualização para a televisão través das eras da

radiodifusão, a cabo/via satélite e digital. Pode-se argumentar, então, que a mudança tecnológica mais significativa na

era da internet tem sido o desenvolvimento de dispositivos de visualização alternativos ao aparelho televisivo. O acesso de

alta qualidade para programas e serviços televisivos é fornecido na era da internet através de desktops, laptops, tablets e

smartphones. Ao mesmo tempo, a televisão em si foi transformada. Não sendo mais dependente do tubo de raios

catódicos, ou de novas telas de plasma e LCD que achataram o aparelho de televisão e aumentaram o tamanho da tela e

a qualidade de imagem (junto dos desenvolvimentos do HD e do cinema em casa), enquanto que, na era da internet,

televisores inteligentes que se conectam à internet transformaram o aparelho em “telas de computador gigantes (ou,

mais provavelmente, em reprodutores da Netflix, Amazon Instant Video, YouTube ou Hulu)” (ROBINSON, 2017,

p.37).
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 Robinson argumenta que as chamadas Smart TVs alteraram “a experiência do telespectador sobre o conteúdo



online, uma vez que elas 'transitam' entre as formas tradicionais de televisão (canais e redes ofertados por meio da

radiodifusão, cabo ou satélite) e vídeos online ininterruptos” (ibid.). Esta capacidade de transitar dentro de um único

dispositivo de visualização para diferentes formas de serviço de vídeo, bem como para outras formas de atividade

mediada (tais como redes sociais, jogos ou e-mail), também é facilitada pelos novos dispositivos de visualização como

tablets, desktops, laptops e smartphones. Neste sentido, a visualização da televisão agora ocorre em dispositivos que

permitem muito mais do que apenas experiências de visualização.

Novos dispositivos adicionais contribuem para o desenvolvimento de novos meios e ambientes para assistir

televisão. Em particular, os reprodutores de mídia digital, como Slingbox, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick e

Google Chromecast, permitiram que o conteúdo seja transmitido a uma gama diversa de dispositivos de visualização.
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Esses dispositivos adicionais variam em termos de características e capacidades. Por exemplo, o Slingbox transmite o

sinal de um decodificador a cabo/via satélite para dispositivos de visualização que vão além do aparelho de TV, tais

como um smartphone ou um tablet. Muitos dos outros dispositivos, tais como Apple TV, Google Chromecast e Amazon

Fire TV Stick são projetados para transmitir o conteúdo para um aparelho televisivo. Ao fazê-lo, eles transformam o

aparelho em um dispositivo para a visualização de uma gama de conteúdos da web e, muitas vezes, também permitem a

transmissão de outros, como fotos, músicas, jogos, aplicativos e podcasts, ou permitem o uso da televisão como um

segundo monitor para dispositivos de informática.
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 Ao mesmo tempo, os dispositivos adicionais atuais se

desenvolveram de formas que mudaram a experiência televisiva. Em meados da década de 2010, tornou-se comum que

decodificadores fossem conectados à internet, permitindo o acesso ao conteúdo entregue via internet e serviços

interativos. Consoles de jogos, tais como o Xbox, da Microsoft, e o PlayStation, da Sony, também foram desenvolvidos

como centros de entretenimento que permitem o streaming de conteúdo audiovisual e serviços televisivos.

Juntamente com a expansão e o aumento da complexidade da televisão como uma tecnologia na era da internet,

houve uma transformação na forma cultural da televisão. Canais e pacotes a cabo/via satélite permanecem como

importantes serviços para oferta de conteúdo aos telespectadores. No entanto, o acesso a canais e pacotes a cabo/via

satélite agora é fornecido online, junto a uma gama de outros serviços habilitados para internet que dão acesso ao

conteúdo audiovisual e outras formas de conteúdo. Serviços de VOD oferecem uma maneira diferente de construir e

organizar a experiência de visualização, entregando aos espectadores um menu de conteúdos audiovisuais, a partir do

qual eles podem escolher o que assistir. Muitos serviços de VOD continuam a proporcionar acesso a fluxos lineares de

canais de televisão, ou usam o canal como uma estrutura de organização (JOHNSON, 2017). Porém, esses fluxos

lineares normalmente estão junto do âmbito dos serviços não lineares, que entregam “a oferta personalizada de

conteúdo independente de uma agenda [linear]” (LOTZ, 2016, p. 2). Os telespectadores não estão mais vinculados às

programações lineares do canal de televisão.

Além dos serviços de VOD específicos que focam no fornecimento de acesso ao conteúdo audiovisual, o vídeo

tornou-se um componente mais integral e cotidiano da internet. Sites de redes sociais, como Facebook e Twitter, agora

colocam o vídeo como um ponto central para a sua oferta de conteúdo; jornais online colocam vídeos ao lado de textos

escritos e imagens estáticas; e a publicidade em vídeo perpassa a experiência de navegação na internet. A tecnologia da

internet permite uma maior comunicação de duas vias entre provedor e usuário. Além do aumento da ênfase na busca e

seleção de conteúdo, serviços online permitem que os telespectadores sejam os próprios curadores do conteúdo e

possam personalizar seu acesso. O cenário em rede da infraestrutura de internet também coloca maior ênfase no

compartilhamento e na participação, incluindo a produção, o upload e o download de conteúdo, a interação, os

comentários e as curtiras.

Com esses diferentes tipos de serviços de vídeo online, que muitas vezes oferecem uma série de atividades para o

usuário, a estrutura da interface tem desempenhado um papel cada vez mais importante na construção da experiência

de engajamento com o conteúdo audiovisual online. Interfaces moldam e são moldadas pelos dados e algoritmos que

orientam grande parte da internet. As infraestruturas da internet permitem um monitoramento detalhado do

comportamento online do usuário e serviços de vídeo online são frequentemente impulsionados por tais dados do

usuário, com algoritmos que moldam suas interfaces e determinam qual conteúdo é disponibilizado para usuários

individualmente a qualquer momento. A gama de conteúdo audiovisual oferecido por esses serviços diversos é

abundante. Muitos serviços de VOD imitam o modelo de transmissão de oferecer uma ampla gama de conteúdos

agregados a partir de uma série de gêneros (por exemplo, BBC iPlayer, CBS All Access, Hulu e HBO). Esses podem ser



diferenciados dos serviços oferecidos em torno de um gênero singular, o que lembra os canais de nichos de provedores a

cabo/via satélite (como Vevo e Mubi), bem como serviços altamente especializados que focam em formas estritamente

definidas de conteúdo, como um time de futebol específico (como a Chelsea TV Online, do time de futebol Chelsea) ou

companhia de teatro (Globe Player, fornecida pelo Shakespeare Globe eatre em Londres). Além disso, muitos serviços

audiovisuais online incluem conteúdos amadores e que mesclam profissionais e amadores, os chamados conteúdo “pro-

am” (CUNNINGHAM; SILVER, 2013, p.10).
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 Michael Strangelove refere-se a isto como um fenômeno “pós-

televisão”, em que a televisão é transformada em uma mistura complexa de conteúdo profissional, semiprofissional e

amador que compete pela atenção em todas as telas (2015, p. 164). É notável, no entanto, que, apesar de todas essas

mudanças, os meios de pagamento da televisão permanecem praticamente inalterados, embora através das eras digital e

da internet a assinatura tenha emergido como uma área de crescimento significativo nas receitas para a indústria

televisiva. Além disso, cada vez mais serviços estão combinando diferentes mecanismos de financiamento, oferecendo

conteúdo gratuito sustentado por publicidade ao lado de um serviço de assinatura sem anúncios, com conteúdo

premium disponível para ser alugado ou comprado através de uma taxa única.

Então, na era da internet, a televisão e a internet tornaram-se cada vez mais interligadas como tecnologias e

formas culturais. A Tabela 1.2 demonstra como a era da internet levou a uma expansão da televisão em todos os níveis,

através da infraestrutura, equipamentos, serviços, frames e conteúdo. Não é à toa que se tornou cada vez mais difícil de

definir o que a televisão como mídia pode ser. No entanto, ao mesmo tempo que reconhecemos as formas em que a era

da internet transforma a televisão, também é importante observar as continuidades no meio de toda esta mudança. É

impressionante ver que muitas das alterações da televisão ao longo de sua história têm sido aditivas em vez de

substitutivas. O VOD, por exemplo, transformou os serviços e frames da televisão em mídia, mas não substituiu as

formas anteriores de canais e pacotes a cabo/via satélite. De fato, embora haja amplas evidências de que o consumo de

conteúdo online está crescendo, em alguns contextos parece ser de forma complementar à televisão linear, não como

substituição dela (MICHALIS; SMITH, 2016, p. 668).

25

No entanto, é problemático pensar em algumas maneiras de como separar ou diferenciar a visualização linear e

não-linear como. O desenvolvimento de serviços online que fornecem acesso aos fluxos de televisão lineares representa

um colapso nas fronteiras entre TV linear e não-linear (JOHNSON, 2017). É por essa razão que, tal como Van Esler

(2016, pp.132-3), eu desconfio de proclamações de que estamos entrando em uma era pós-TV. Por exemplo, em um

artigo perspicaz sobre a Netflix, Mareike Jenner argumenta que estamos entrando em uma quarta era da TV, na qual

“padrões de visualização, estratégias de marca, estratégias industriais, a maneira como as diferentes formas de mídia

interagem umas com as outras, ou as várias maneiras em que o conteúdo se torna disponível, se afastaram totalmente do

aparelho de televisão” (2016, p.260). No entanto, como vimos, em vez de constituir um movimento de distanciamento

do aparelho de televisão, a era da internet pode ser melhor entendida como um período em que o aparelho televisivo é

transformado em um dispositivo conectado à internet, que possui simultaneamente suas associações anteriores com a

visualização linear de programas, além de associações mais recentes com o conteúdo sob demanda e engajamento

interativo.

2. Definindo a TV Online

Até agora, esse capítulo traçou as mudanças fundamentais para a televisão como um meio para a entrega de

conteúdo audiovisual aos telespectadores, desde a radiodifusão até a era da internet. A partir disso, é possível identificar

dois principais desafios que a era da internet apresenta diante de qualquer tentativa de se conceituar a televisão como

um meio. Primeiro, a internet expande e interrompe a televisão como uma tecnologia e uma forma cultural em todos os

níveis, da infraestrutura e equipamentos ao conteúdo, frames e serviços. Em segundo lugar, na era da internet, a

televisão está situada dentro de um ecossistema midiático no qual as fronteiras existentes há muitas décadas entre

diferentes formas de mídia (como a imprensa, televisão e rádio) não são mais fixas.

26

 No ecossistema midiático da era

da internet, o conteúdo de vídeo torna-se parte constitutiva e cotidiana de um vasto leque de atividades e serviços

promulgados através da infraestrutura e dos dispositivos conectados à internet, desde jornais online que intercalam o



conteúdo de vídeo com o do texto escrito, até sites de redes sociais que incentivam os usuários a fazerem uploads de

vídeos como parte de suas comunicações interpessoais rotineiras.

Portanto, para conceituar a TV online na era da internet, precisamos considerar como a infraestrutura da internet

difere das infraestruturas de radiodifusão analógica e digital, a cabo e via satélite. Lucy Küng et al. (2008) alertam

contra a compreensão dos termos “internet” e “digital” como intercambiáveis. Eles argumentam que o digital se refere a

uma tecnologia que armazena dados em formato binário, enquanto que a internet se refere a um “sistema que conecta

computadores e redes de computadores em todo o mundo para permitir a distribuição de dados, e-mails, mensagens e

materiais visuais e de áudio para indivíduos, grupos de indivíduos e para o público” (LUCY KÜNG et al., 2008, p.15).

A internet é uma rede mundial, em comparação com os serviços televisivos geograficamente mais delimitados de

radiodifusão, a cabo e via satélite.
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 A rede da internet pode ser usada   por indivíduos e organizações para distribuir uma

ampla gama de conteúdo de indústrias de mídia anteriormente distintas (impressa, telefone, televisão, rádio etc.). Ao

fazê-lo, a internet também opera simultaneamente como um meio de duas vias e de sentido único para a oferta de

conteúdo. Particularmente desde o desenvolvimento da web 2.0, os serviços oferecidos através da internet têm se

tornado veículos interativos e de via dupla para a sociabilidade em rede (VAN DIJCK, 2013, p.5). A internet situa

conteúdos audiovisuais e serviços dentro de um ecossistema caracterizado por limites geográficos fluidos, nos quais a

produção cooperativa, a colaboração e a sociabilidade confrontam o consumismo. Se a radiodifusão teve suas origens

em um mundo midiático com ideais concomitantes de universalidade e de construção da nação (TAY; TURNER,

2008, pp. 72-3), a TV online surge num contexto em que as linhas divisórias entre público, privado e espaço

corporativo emergem como um novo campo de batalha (VAN DIJCK, 2013, p. 17).

A internet, portanto, precisa ser entendida como uma rede midiática conjuntiva que permite que uma gama de

diferentes tipos de conteúdo e atividades existem lado a lado. Uma das dificuldades da conceitualização da televisão na

era da internet é a enorme complexidade e volatilidade desse ecossistema midiático. Em 2013, John ornton Caldwell

(2013) apontou para a “confusão” das indústrias culturais contemporâneas, descrevendo o colaptso dos limites entre

cinema, televisão e marketing com o desenvolvimento da produção multiplataforma (2013, p. 163). Este sentimento de

confusão é, sem dúvida, ainda mais aplicável ao cenário midiático da era da internet na década de 2010. Este é um

ecossistema caracterizado pela convergência, onde as diferentes formas de mídia estão interligadas dentro dos serviços

que facilitam uma ampla variedade de experiências, fornecidas por uma série de reprodutores da indústria que operam

com modelos de negócios divergentes. É também um ecossistema caracterizado pela possibilidade e, muitas vezes, pela

realidade de rápida mudança. Portanto, é um cenário midiático caracterizado pela volatilidade. O quadro conceitual

descrito neste capítulo é um ponto de partida crucial para navegar por essa volatilidade, permitindo-nos identificar e

descrever os diferentes componentes que compõem a televisão como um meio para a oferta de conteúdos audiovisuais.

Portanto, é possível interrogar as maneiras pelas quais esses componentes funcionam e interagem no ecossistema

midiático contemporâneo, e procurar pontos de semelhança e diferença que podem nos ajudar a dar sentido à confusão

e à volatilidade da era da internet.

Logo, ao invés de tentar explicar todos os diferentes tipos de infraestruturas, dispositivos, serviços, estruturas e

conteúdos que possam ser associados com a televisão na era da internet (ver Tabela 1.2), este capítulo apresenta uma

definição de TV online como serviços que facilitam a visualização de conteúdos audiovisuais editorialmente selecionados

através de dispositivos e infraestruturas conectados à internet. Essa definição é projetada para chamar a atenção para as

diferenças entre a ampla gama de serviços e sites que fornecem acesso a conteúdo online relacionado com vídeos e

televisão. Serviços de TV online oferecem acesso aos conteúdos audiovisuais editorialmente selecionados, o que os

diferencia dos serviços de vídeo online, como o YouTube, que fornecem plataformas abertas através das quais os usuários

podem fazer upload de conteúdo. Ao mesmo tempo, a ênfase que os serviços de TV online dão em fornecer

experiências de visualização, eles se diferenciam dos sites que usam o vídeo como um suplemento para outras formas de

atividade, tais como sites de notícias e páginas dedicadas a programas de televisão que privilegiam a leitura em

detrimento da visualização. Essa definição de TV online não apenas chama a atenção para as diferenças entre a ampla

gama de serviços online contemporâneos, que oferecem acesso a conteúdo audiovisual, como também revela as

continuidades (bem como as mudanças) que a televisão tem desenvolvido de um meio de radiodifusão para um meio

conectado à internet. Ela fala com as formas com as quais os serviços de TV online contemporâneos compartilham

muitas das características da TV das eras de radiodifusão, a cabo/via satélite e digital. Isto é importante porque, embora



a era da internet ter levado à expansão da televisão como uma tecnologia e uma forma cultural, essas mudanças têm

sido aditivas em vez de substitutivas. Formas mais antigas de televisão, tais como canais lineares, continuam a coexistir e

estão integrados com as novas formas de TV online. Portanto, essa definição de TV online permite a análise das

maneiras pelas quais os entendimentos entrincheirados da televisão como mídia continuam a influenciar o

desenvolvimento da TV online, tanto quanto a internet desafia e muda a televisão.

Considerações Finais

O presente capítulo argumentou que a televisão como mídia pode ser entendida como sendo composta por cinco

elementos: infraestruturas e dispositivos tecnológicos (de visualização e adicionais), serviços, frames e conteúdo

culturais. Esses cinco elementos são moldados por (e podem ajudar a formar) fatores contextuais, tais como estruturas

organizacionais, regulatórias e de financiamento, bem como experiências de usuário. A identificação desses elementos

fornece um quadro e linguagem consistente com os quais podemos falar sobre a televisão, e como ela mudou ao longo

do tempo. Isso permite a comparação da televisão contemporânea com períodos anteriores, trazendo à tona tanto as

continuidades quanto as mudanças, conforme a TV tem convergido com a internet.

O capítulo usou esse quadro para desenvolver uma definição de TV online como serviços que facilitam a

visualização de conteúdos audiovisuais editorialmente selecionados através de dispositivos e infraestruturas conectadas à

internet. Esta definição chama a atenção para as continuidades, bem como alterações, conforme a televisão converge

com a internet. No entanto, essa definição de TV online não está definida a ferro e fogo. Conforme a TV online se

desenvolve, podemos ver novos serviços lançados que forçarão essas distinções entre TV online e outras formas de vídeo

online. Meu objetivo aqui, portanto, não é fornecer uma definição fixa e imutável de TV online. Em vez disso, minha

intenção foi a de nos fazer pensar sobre os atributos que diferenciam os tipos de TV e serviços audiovisuais que

circulam online na era da internet, desde como seus conteúdos surgem até os tipos de atividades que incentivam a partir

de seus usuários. Essas características podem ser usadas em futuros estudos para examinar como e por que a TV online

se altera e se desenvolve de maneiras particulares, e em contextos diferentes.
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Introdução

Nos últimos tempos, o acesso à banda larga e 4G super rápida, a

popularização de smartphones e tablets, a crescente demanda por aparelhos de

televisão conectados à internet, a adoção das redes sociais como uma tela

auxiliar da programação, além da disseminação de conteúdos multiplataformas

através de narrativas transmídia, catapultaram a televisão para o ambiente

online, transformando-a num meio híbrido que une tecnologias, gestão de

plataformas e conhecimentos editoriais. O entrelaçamento da televisão e a

internet converge para um ecossistema midiático expandido, caracterizado

como uma infraestrutura em rede e pela cultura participativa. O aumento

exponencial de serviços cria novas formas de visualização e, consequentemente,

o acesso dos usuários a outros modos de experiências, através de uma variedade

de telas. Neste sentido, a tecnologia dos serviços de vídeo sob demanda se

apresenta como uma das principais tendências do mercado de distribuição da

televisão contemporânea, com a convergência entre os modelos de TV

tradicional e as plataformas de streaming.

Esse processo teve início com os grandes investimentos realizados pelas

empresas de tecnologia em termos de inovação nas infraestruturas das empresas



de mídias convencionais, dissolvendo as fronteiras entre a televisão e a internet,

transformando a televisão conectada numa unidade central de entretenimento

multiplataforma da sala de estar. Para Darcy Gerbarg, Jo Groebel e Eli Noam,

autores do livro Internet Television, a televisão conectada à internet é “o meio de

convergência digital por excelência, reunindo televisão, telecomunicações,

Internet, aplicativos de computador, jogos e muito mais.” (2004, p. xxi). Para

Gillespie (2010, p. 348), a convergência é um movimento disruptivo que

produz mudanças na forma como entendemos a televisão enquanto mídia,

principalmente com o surgimento das plataformas, que rapidamente

adquiriram o status de “serviços online de intermediários de conteúdo”.

Para Srnicek (2017, p. 66,5/218), plataformas “provém uma infraestrutura

básica para a mediação entre dois grupos diferentes”, e agem como

intermediárias entre agentes diversos, tais como “consumidores, publicidade,

prestadores de serviços, produtores, fornecedores, e ainda objetos físicos”, além

de prover ferramentas para o usuário criar os seus próprios produtos. As

plataformas são arquiteturas tecnológicas projetadas para integrar serviços que

conectam produtores e usuários. Essa estrutura baseada em interações controla

o sistema de trocas da sociedade contemporânea e os modelos comerciais das

plataformas sociais (Facebook, YouTube, etc.) e de transações de negócios (Uber,

AirBnb, entre outros).

Historicamente, o termo plataforma tem sido usado de forma genérica nos

estudos da televisão, mas atualmente essa abordagem tem sido criticada, pois os

serviços televisivos criam um conjunto diferenciado de valor. Além disso, o

engajamento dos usuários nas plataformas é reforçado pelos algoritmos
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 que

desenvolve serviços personalizados. Nos limites dos serviços da TV Online,

existe a articulação entre plataformas, conteúdos e dados. Os serviços

personalizados da Netflix dependem dos algoritmos de recomendação e outros

serviços como o YouTube, que utilizam as ferramentas de personalização dos

conteúdos, e fazem uso das métricas de monitoramento de forma diversa da

intermediação de plataformas de negócios.

Neste cenário, o maior desafio para as emissoras de televisão reside na

percepção de que a TV Online agrega uma variedade de serviços, alguns deles

circunscritos ao núcleo fechado da plataforma, e outros localizados na estrutura



aberta de distribuição de conteúdo. Deste modo, a TV Online oferece como

principal unidade de valor seu serviço de vídeo sob demanda (VOD – Video on

Demand), que faz a intermediação entre o produtor e o consumidor (PARKER

et al., 2016). Os vídeos no YouTube, as imagens no Instagram, postagens, links

e fotos no Facebook, tuítes no Twitter, ou o perfil profissional no LinkedIn, são

exemplos da variedade de serviços dessas plataformas.

A partir dessa variedade de serviços, as interações assemelham-se a qualquer

troca econômica ou social, seja ela realizada no mundo analógico ou digital. Os

serviços oferecidos por uma plataforma são fortalecidos pela troca de

informações, mas o valor dessas transações é estimado pelo número de usuários

atraídos. Toda plataforma deve conceber qual é sua interação básica,

responsável pela troca essencial de valor (informações, conteúdos, transações

financeiras, etc.), envolvendo três elementos, segundo Parker (et al., 2016): os

participantes - organizados em grupos de papéis distintos, porém,

intercambiáveis; a unidade de valor - algo que é ofertado pela plataforma e

importante para gerar valor; e o filtro - o modo como a unidade de valor é

organizada pelo trabalho de curadoria. Assim, a curadoria participa ativamente

na criação de valor dos catálogos. Trata-se de uma atividade realizada por

profissionais especializados que detém um saber, autorizados a selecionar

conteúdos, a partir de critérios individuais ou criados em grupos.

O ecossistema baseado em interações é dinâmico e produz o chamado

efeito de rede, que tende a ampliar o valor dos serviços, conforme ocorre o

aumento gradual do fluxo de interações. Assim, o efeito de rede impulsiona o

surgimento de novos modelos de negócios e a economia de escala ao lado da

demanda, através do “impacto exercido pela comunidade de usuários de uma

plataforma sobre o valor criado para cada um deles, individualmente.”

(PARKER et al., 2016, p. 26). As plataformas sociais e de conteúdo, atuam

mais como intermediárias do que em termos de curadoria, o que poderia seria

um estímulo para a inovação e a criatividade dos usuários. Neste sentido, as

plataformas de vídeo sob demanda representam as novas fronteiras da

mediação audiovisual. Ou seja, um lugar de encontro entre o público,

produtos e negócios. Essas infraestruturas fazem a gestão das relações

econômicas e da vida social, ao potencializar o alcance das audiências, em



termos de migração do público. A série Sob Pressão
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 (Globo, 2017 -) foi

exibida no formato de filme nas salas de cinema e, posteriormente, teve seus

episódios exibidos simultaneamente na TV aberta e no Globoplay
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.

Em matéria no caderno Ilustrada, o jornal Folha de São Paulo traz uma

reportagem sobre as estratégias de mediação da plataforma do Grupo Globo,

que considera a exibição simultânea de programas na TV aberta e paga, além

do Globoplay, um processo de retroalimentação e de beneficiamento mútuo,

principalmente em relação aos títulos mais antigos que, por desfrutarem de

contratos de exclusividade sobre produções originais, atraem mais a atenção do

telespectador (PADIGLIONE, 2020). Os serviços de mediação do Grupo

Globo registraram crescimento expressivo de visualizações da novela Avenida

Brasil

31

 (2012) quando voltou ao ar na TV aberta, em Vale a Pena Ver de Novo.

Esse crescimento foi observado também na exibição de O Cravo e a Rosa

(2000), na TV paga, pelo canal Viva. Para o Grupo Globo “novelas exibidas

pelo Viva aparecem de forma consistente entre as campeãs de consumo do

Globoplay durante o período de exibição na TV paga.” (PADIGLIONE, 2020,

s/p)

Neste contexto, o valor do serviço de mediação do Globoplay é agregado

aos canais de TV aberta e paga. No entanto, com um modelo de produção e

distribuição próxima das plataformas de vídeo sob demanda como Netflix e

Amazon Prime, entre outros, com uma estrutura organizacional fechada,

hierárquica e verticalizada, ao contrário do que predomina nas plataformas

sociais e de negócios. Pretendemos assim, analisar os serviços de distribuição e

alguns aspectos de design da TV Online do Grupo Globo como uma estrutura

que atende demandas da televisão aberta, procurando observar as linhas de

continuidade e de ruptura entre o catálogo do Globoplay e a grade televisiva.

Buscamos também analisar as especificidades de uma plataforma ‘nativa da

televisão’, procurando identificar os diferentes tipos de serviços oferecidos e sua

relação com o público.

1. Portais de distribuição de conteúdo online da
Rede Globo



A fragmentação do conteúdo audiovisual teve seu início nos anos 1980,

quando a convergência de janelas se intensificou e a experiência relativamente

unificada da televisão se dispersa e se torna multifacetada, com os novos

dispositivos que proliferam ao seu redor, como os consoles de videogames e

videocassete. Nessa época, o telespectador acessava os conteúdos através dos

canais da televisão que entretinham o público com uma programação

endereçada a audiências massivas. O padrão broadcast consistia em uma

experiência unificada na mesma tela. O (tele) espectador “liga o aparelho de

televisão (dispositivo de visualização), seleciona um canal (serviço) entregue

por retransmissoras e antenas (infraestrutura) e observa os fluxos da grade

(frames
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) e os programas (conteúdo).” (JOHNSON, 2019, p.10). Neste

contexto, os novos dispositivos passam a combinar a lógica da antiga mídia e a

interatividade, usando o aparelho de TV como um monitor com interfaces

para mídias variadas.

Nessa época, o (tele) espectador encontrava na sala de cinema ou na sala de

estar o que desejava assistir, e a unidade da experiência televisiva era formada

pelo fluxo da programação e a infraestrutura através da qual era exibida a

programação. Com as mudanças nas infraestruturas, as telas dos dispositivos

para visualização dos conteúdos do cinema 
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 e da televisão se multiplicam e

seus programas passam a circular por janelas distintas (cinema/home video/

televisão). Para Casetti (2015, p. 28), nesse momento “o sistema de sensações

que tradicionalmente acompanhava cada meio encontra-se de saída”. Marshal

McLuhan (2006), define essa questão como uma formatação específica de

meio-mensagem: o meio tem a capacidade de moldar seu conteúdo aos

interesses dos usuários, funcionando como uma extensão tecnológica das trocas

de informações do ser humano. Segundo o autor, em carta de 1979 ao jornal

e Globe and Mail citada por Vincius Pereira (2011, p. 129):

Todo meio ou tecnologia cria um ambiente de serviço. Assim o automóvel cria
supervias, subúrbios, postos de gasolina, etc. É esse ambiente de serviço e
desserviço que eu chamo de meio. Uma vez que esse ambiente de serviços é um
tipo de “texto”, ele tem suas próprias sintaxes e gramáticas peculiares. É esse
meio que invade e reformula cada aspecto da vida social e psíquica dos usuários



de tecnologia, independentemente para que é usado o carro ou o rádio ou o
aparelho de TV.

McLuhan (1988, p. 5) preconiza os ambientes de serviços, mas entende as

plataformas como “efeitos colaterais ambientais” da nova forma cultural da

televisão. De fato, na era da cultura da convergência (JENKINS, 2009), os

avanços tecnológicos mudaram o ecossistema midiático, criando uma variedade

de serviços, que ocupam um lugar privilegiado na produção audiovisual

contemporânea. Para Steinberg (2019, p. 35), a separação do conteúdo do

suporte material original é uma característica das plataformas, “um texto

específico de mídia é convertido em um conteúdo
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 universal abstrato”,

visualizado em dispositivos de computação baseados em tela. Assim, as novas

formas de consumo audiovisual fragmentam o fluxo da grade televisiva e

convidam o usuário a migrar pelas plataformas.

No processo de convergência que teve seu início nos anos 1980, o advento

dos consoles e, posteriormente, dos serviços de TV paga, modificaram a forma

como os serviços televisivos são entregues para a audiência. Em 2000, é criado

o portal Globo.com

35

, para hospedar o conteúdo institucional da Rede Globo e

demais empresas de comunicação que atuam em várias áreas do Grupo Globo.

Para Johnson (2019, p. 65), nessa fase a “internet foi amplamente entendida

como um meio separado da televisão; um meio que exigia suas próprias formas

distintas de conteúdo, de sites e blogs a experimentos em narrativas interativas,

multiplataforma e transmídia.” A partir de 2006, a produção de ficção seriada

da Rede Globo começa a ganhar destaque na internet com a criação de páginas

organizadas num menu básico com links para capítulos, personagens, notícias,

vídeos, fotos, bastidores, entre outros. Para Johnson, (2019, p. 12), a indústria

da televisão encontra na internet um lugar para a criação de “novas formas de

conteúdo transmídia e multiplataforma que se estendem além dos limites do

aparelho de televisão.” Em 2007, a Rede Globo criou a função de produtor de

conteúdo transmídia e incorporou esse profissional junto às equipes de

produção de novelas. Para Arab (2015, p. 63):



Uma nova estrutura de internet foi estabelecida em 2008 com a implementação
da Diretoria Geral de Entretenimento (DGE), possibilitando a implantação de ações
transmídias. Ainda no mesmo ano, foi feito um projeto piloto de expansão na
internet para a série juvenil Malhação, que serviu de modelo para a inserção dos
produtos de ficção seriada da emissora.

Em 2010, os sites das principais telenovelas da emissora, Caminho das

Índias (2009) e Viver a Vida (2010), “incorporaram diversos blogs, inclusive de

personagens, e opções de interatividade criativa e colaborativa por parte do

usuário, como a produção de vídeos” (LOPES, 2010, p.170). Entre 2012 e

2015, a Rede Globo oferece diferentes serviços online para fidelizar o público e

criar uma plataforma na internet baseada na integração com sua grade de

programação.A primeira experimentação veio em 2012 com o Globo.TV (Fig.

1), serviço que permitia acesso gratuito à trechos de novelas e programas

jornalísticos, e sua versão paga por assinatura, o Globo.TV+, para o acesso

integral à programação do canal aberto, após exibição na televisão, além de

algumas atrações que estavam fora da grade na época.

Na versão paga do Globo.TV, os vídeos ainda eram antecedidos por

vinhetas publicitárias e os serviços eram integrados ao portal Globo.com, e

disponíveis por tablets e smartphones. De início, o serviço pago foi apenas

oferecido no estado de Minas Gerais, a fim de “conhecer as demandas do

público e futuramente dimensionar e ajustar o produto para o mercado

nacional” (VELOSO, 2012, s/p), para então ter alcance nacional.



Figura 1 - Página inicial do extinto Globo.TV+. Fonte: https://goo.gl/QbCzFL. Acesso
em: 20 fev. 2020

Em 2013 a Rede Globo lançou o aplicativo Globo com_vc., (Fig. 2) para

disponibilizar trechos de vídeos da programação, informações sobre a grade da

programação, notificações dos programas favoritos, e recursos de

compartilhamento com amigos com o objetivo de fidelizar o público das redes

sociais

36

. Atualmente o aplicativo não está mais disponível.



Figura 2 – Interface do antigo aplicativo Globo com_vc. Fonte: https://bit.ly/37D1Dul.
Acesso em: 20 fev. 2020

Em 2014, a emissora criou o site GShow
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 (FIG. 3), integrado ao

Globo.com, projetado como uma central de entretenimento da emissora. Ele

exibe em seu catálogo uma coleção de webséries originais e conteúdos

derivados (teasers e entrevistas de bastidores) de programas exibidos na

televisão, principalmente de telenovelas. O Gshow foi desenvolvido como um

produto híbrido TV/Redes Sociais, e essa dispersão da televisão trouxe consigo

novos desafios, como por exemplo, gerenciar duas frentes de streaming de

vídeo. Por um lado, o Globo.TV   (substituído posterior pelo Globoplay) e, do

outro, o GShow como um complemento de variedades para a grade televisiva –

com algumas webséries exclusivas derivadas de programas da emissora, como a

série Os Desatinados (2015), spinoff de Malhação (1995 – presente), e obras

originais, como a série de animação A Última Loja de Discos (2014), do

cartunista Allan Sieber, que continuam online
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.



Figura 3 - Página inicial do Gshow. Fonte: www.gshow.com.br. Aceso em: 25 mai. 2020

Deste modo, as primeiras experiências de streaming de vídeo da Rede Globo

foram centralizadas no portal corporativo na internet. A participação do

público no Globo.TV e o Gshow agregou mais valor a uma estrutura online

maior, o Globo.com. Para Silva (2019, p. 3), portais são meios “de acesso

integrado que fornece aos visitantes ou clientes um ponto único de contato às

informações e serviços online”. O objetivo do portal ao disponibilizar

conteúdos variados visa mobilizar a participação dos usuários, agregando os

mais diferentes nichos e públicos, reforçando assim, a marca da emissora no

mundo digital, centralizando ao mesmo tempo, os acessos ao seu domínio dos

conteúdos de entretenimento e jornalismo. O Gshow complementa o conteúdo

da grade e o Globo.TV, replicava os conteúdos da própria grade.

Em 2015, a plataforma Globoplay reformulou a experimentação realizada

com o Globo.TV e sua variante paga, agregando um modelo de negócio misto,

com acesso gratuito à fragmentos de programas ficcionais e de entretenimento,

integral para o conteúdo jornalístico e por assinatura para usuários que

queiram acesso completo. Diferente do Globo.TV, o Globoplay possui conteúdo

original e exclusivo, tais como Assédio (2018), Ilha de Ferro (2018-2019),

Shipados (2019) e Aruanas (2019), tendo também em seu catálogo séries

estrangeiras que não são veiculados na grade. Ou seja, há um certo de nível de



independência da grade, sem perder seu vínculo com ela. A plataforma

transporta a grade televisiva para um catálogo, acessível mediante dispositivos

(TV conectada, smartphone, tablets e computadores). Em pesquisas realizadas

pela Coluna (Meio&Mensagem, 2019), 93,1% dos brasileiros com acesso à

internet acessam alguma plataforma de streaming, e desses um total de 69,2%

são assinantes em algum serviço, e 53,2% assistem conteúdo sob demanda

todo dia. Segundo outra pesquisa, da empresa de consultoria Business Bureau

(BB) divulgada em 2019 (Telaviva, 2019), oito em cada dez lares brasileiros

assistem a conteúdos por serviços de vídeo sob demanda, independentemente

do tipo de plataforma utilizada.

A reformulação dos serviços da Rede Globo ocorre num momento em que a

televisão não se definia mais pela transmissão, e com o lançamento da Netflix e

Amazon Prime, e com o incremento das inovações, a emissora deixou de

investir no potencial inovador das narrativas transmídia, avançando nas

estratégias com os serviços de VOD. Com o Globoplay, os dispositivos

anteriores de acesso aos conteúdos deixam de ser atrativos e são reformulados

como uma plataforma da grade linear da emissora, com serviços de VOD e de

catch-up TV
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, que dá acesso a novelas e séries antigas, programas de sucesso e

acervos da emissora. Isso em concomitância com a proliferação de tecnologias

multitelas (smartphone, tablet, TV conectada, banda larga) e uma variedade de

componentes ‘periféricos’ (Chromecast, Amazon Fire TV e AppleTV).

Ao diversificar as estratégias para além de um portal generalista, a emissora

construiu um novo modelo para distribuição de conteúdos, ampliando a oferta

de serviços de forma convergente entre telas. Para Johnson, “os serviços da TV

Online funcionam como o ponto de entrada cultural pelo qual os

telespectadores encontram o conteúdo da televisão como um meio.” (2019, p.

95). Em síntese, os serviços são orientados para a criação de experiências de

visualização, ao mesmo tempo em que, fazem a mediação da nossa relação com

a televisão.

2. TV Online: definições



Na conferência realizada na III Jornada Internacional GEMInIS (JIG2018),

intitulada Online TV, Video-On-Demand and the Challenges of Producing,

Distributing and Delivering Television in the Internet Era, a pesquisadora

Catherine Johnson, distinguiu dois tipos de organização da TV Online:

plataformas ‘nativas do conteúdo’ 
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 (Online natives), desenvolvidas por

empresas de tecnologia com foco em público de nichos específicos, mas sem

longo alcance; e as plataformas ‘nativas da televisão’ (TV natives), que possuem

serviços de distribuição de vídeos na internet como, por exemplo, o Globoplay,

da Rede Globo, e PlayPlus 
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, da TV Record, entre outros.

Esses modelos de plataformas diferem quanto aos serviços que são

oferecidos, mas segundo Johnson (2019, p. 56), a TV Online é melhor

entendida “na intersecção das culturas corporativas online e da televisão, das

práticas empresariais, das competências e dos métodos de trabalho.”

Normalmente, os diferentes tipos de organização de plataformas compartilham

vários modelos de negócios e também utilizam uma combinação de diferentes

fontes de recursos financeiros. O YouTube, por exemplo, é uma plataforma

‘nativa do conteúdo’ que durante muito tempo evitou usar a modelagem de

negócios, os métodos de produção e as infraestruturas das empresas

tradicionais. Nos últimos tempos, o YouTube criou “canais como principal

meio de organizar sua interface e priorizar os recursos da televisão em

detrimento das redes e interação em grupo.” (VAN DIJCK, 2013, p. 114).

Deste modo, a plataforma se tornou um espaço híbrido, com a produção

‘nativa de conteúdo’ entregue em canais pagos, através de assinaturas mensais,

como os serviços da TV paga.

Um dos serviços, o YouTube Premium (antigo YouTube Red), oferece o

download de vídeos e conteúdo exclusivo do YouTube Originals, e conta com

um acervo exclusivo, mas ainda limitado de webséries, com destaque Cobra Kai

(YouTube Premium, 2018 -). Para Silva (2019), a websérie Cobra Kai é uma das

produções com o maior número de acesso do YouTube Premium, o que fez esse

canal deixar de ser “apenas um portal agregador de conteúdos diversos para

ingressar no modelo de negócio da televisão via streaming.” Por outro lado,

Lotz (2017, p. 278), não considera que seja um problema o YouTube não ter

um modelo de negócio para os serviços de VOD, pois mostra “que os



protocolos industriais e de visualização de vídeos distribuídos pela Internet são

tão divergentes e significativos, que exigem a sua própria teorização.”

Para Johnson (2019, p. 29), os principais protocolos industriais da TV

Online são os “conteúdos editorialmente selecionados” e a infraestrutura

fechada da plataforma, que privilegia a visualização em detrimento de outras

formas de acesso. O YouTube é uma plataforma aberta e a curadoria de

conteúdos é livre e organizada em canais, com produções amadoras e

profissionais. A infraestrutura aberta do YouTube permite a criação de

estratégias inovadoras de produção e distribuição de conteúdo, como os

produtores agregados nas Redes Multicanais (Multichannel Networks –

MCN)
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. (VOLLMER et al., 2014)

Entre os serviços de distribuição da televisão pela internet, um dos mais

importantes é o da TV paga, com destaque para o Globosat Play
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, que agrega

canais pagos nacionais como Multishow, GNT, Off, Viva e Globo News e o Now
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, uma plataforma de streaming exclusiva para os assinantes da Claro (antigo

NET Now), acessível por diversas telas e com um acervo de filmes, programas

de TV, séries e documentários. O catálogo do Now dispõe de títulos de diversos

canais da TV paga: HBO, Discovery, Telecine, Fox, entre outros, conforme o

pacote do assinante contratado com a operadora. Como a Netflix, o Now

promove lançamentos do cinema, principalmente de filmes nacionais,

coproduzidos pela Globo Filmes. Serviços para não-assinantes da TV paga são

oferecidos mediante pagamento de mensalidade exclusiva pelos serviços, tais

como: HBO Go, Telecine Play, Sky online e WhatchESPN, entre outros.

Muitos canais são oferecidos sem depender de uma assinatura pelos portais

de serviço, por intermédio da globo.com ou Now online, entre outros. No livro

Portals: A Treatise on Internet-Distributed Television, a pesquisadora inglesa

Amanda Lotz (2017, p. 246), afirma que a forma que a televisão assume na era

da convergência com a internet é de um ‘portal’ – serviços de entrega pela

internet (não pela televisão com protocolo de internet - IPTV)
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, não como os

tradicionais portais de internet (centralizados e com conteúdos diversificados),

mas “organizados de forma não linear e distribuídos no formato longo, o mais

próximo da ‘televisão’ e financiados por assinatura.” A autora identifica um



grupo de serviços de vídeo acessados pela “Netflix, Hulu, Amazon Video, HBO

Now” (LOTZ, 2017, p. 211), que compartilham grande parte do conteúdo e

mecanismos de financiamento com a TV paga, mas que são distribuídos e

organizados de outras formas.

No entanto, para Lotz (2017, p. 217), os serviços da TV paga distribuídos

na internet não se enquadram entre os serviços dos portais, porque as “práticas

que levam à sua disponibilidade derivam de arranjos baseados na entrega linear

de canais por cabo.”
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 Para a autora, esses arranjos são de empresas controladas

por um operador do serviço que controla também as infraestruturas

tecnológicas. Assim, o diferencial da “televisão distribuída pela Internet da

distribuição aberta ou por cabo é que ela não requer um tempo específico para

visualização” de seus conteúdos (LOTZ, 2017, p. 366). Deste modo, a noção

de fluxo não-linear é intrínseca ao seu modelo de ‘portais’, mas essa noção não

engloba em sua totalidade os serviços que são oferecidos atualmente pela TV

Online.

Os serviços da TV Online, por exemplo, apresentam serviços combinados

de fluxo lineares e não-lineares. Na aba ‘No Ar’, dos serviços oferecidos pelo

Now, o assinante tem a possibilidade de seguir os fluxos lineares da

programação de diversos canais da TV paga e, além disso, alguns componentes

periféricos permitem acessar a grade de programação, aluguel e venda de

filmes, além de ferramentas para personalização de conteúdos. Do mesmo

modo, o Globoplay inclui entre os seus serviços o fluxo linear da sua

programação do broadcast para algumas capitais, como São Paulo e Rio de

Janeiro.

Para Lotz (2017. p. 250), o objetivo central de um portal é a mediação das

práticas de gerenciamento de serviços com o público e essa mediação cria as

bases para novas práticas de negócios, através da “curadoria de uma biblioteca

de conteúdo com base na identidade, visão e estratégia que orienta seu modelo

de negócios.” Para isso, a criação de valor de um portal demanda a produção de

conteúdos exclusivos. Neste sentido, a curadoria do Globoplay desenvolve

estratégias que tornam o conteúdo original exclusivo a sua principal unidade de

valor. A plataforma também disponibiliza com um acervo de séries

internacionais e conteúdos do Globosat (Multishow, GNT, Off e Globo News).



Deste modo, os serviços do Globoplay combinam dois ou mais meios de acessar

os conteúdos da TV aberta, e o (tele) espectador dispõe um fluxo agregado de

conteúdo linear (semelhante à transmissão) ou não-linear, através do catálogo

de VOD. Ou seja, o fluxo linear está associado à transmissão online da

programação da TV aberta e a organização não linear está relacionada aos

arquivos do portal. Assim, os serviços de mediação das plataformas gerenciam e

fomentam o comportamento migratório das audiências e a mobilização do

público nas redes sociais, disponibilizando recursos interativos e informações

de sua programação.

Para Lotz, a integração vertical da biblioteca e a grade televisiva é

importante para estimular o desenvolvimento da propriedade intelectual ao

invés do licenciamento de produtos, como era de praxe na televisão.

Embora permaneçam as camadas de intermediários como provedores de serviços
de internet e portais, as práticas empresariais de televisão estão mudando para
permitir aos estúdios um maior controle da produção e distribuição de sua
programação (integração vertical), do que até mesmo permitiam conglomerados e
empresas de mídia. (LOTZ, 2017, p.337)

Para Johnson (2019, p. 34), os serviços da TV Online oferecem um acervo

de conteúdos “selecionados por uma curadoria editorial através de dispositivos

conectados à internet dentro de uma infraestrutura fechada, privilegiando a

visualização em relação a outras formas de atividade.” A plataforma é

estruturada a partir de cinco componentes (ibid.): 1) serviços; 2) experiências

de visualização; 3) curadoria editorial; 4) plataformas fechadas; 5) dispositivos

e infraestrutura conectados à Internet. São esses componentes que diferenciam

a TV Online de portais, aplicativos e redes sociais, que também fornecem

acesso a conteúdo audiovisual online.

Nesta perspectiva, a plataforma Globoplay integra diferentes serviços e

componentes, cada qual com qualidades experienciais distintas para a entrega

de conteúdos. Esse entendimento é restrito às plataformas nativas da televisão,

desconsiderando ambientes abertos como as redes sociais. Assim, a definição

conceitual da TV Online não se limita ao campo de estudos das mídias,



exigindo o diálogo interdisciplinar como as áreas do design, administração e

computação, entre outras. O campo de estudos das plataformas de TV Online

se entrelaça com os da televisão, através de estruturas flexíveis e acessíveis por

portais e aplicativos, formadas por componentes variados. Diante dessa

variedade de serviços, o campo do design dispõe de ferramentas para

configuração de serviços, conteúdos e frames, da TV Online.

3. Serviços da plataforma Globoplay

Segundo Pang (2009, p. 9), no campo do design o que caracteriza o serviço

é a continuidade da prestação dele a cada usuário, seguido pela manutenção de

sua qualidade, sendo necessário cuidados como “monitorar, manter e consertar

as diferentes tecnologias que compõem o serviço”, além de prover o suporte de

atendimento para problemas técnicos e reclamações. Um elemento diferencial

da TV Online é que seus serviços promovem a distribuição de conteúdo por

diferentes telas, selecionados conforme políticas editorais que dialoguem com

sua grande de programação.

Os serviços fornecem o que o público deseja, os clientes podem fazer uso

de portais e aplicativos para “fazer certas transações ou para acessar serviços

diferentes” (PANG, 2009, p. 10). Pang (2009), comenta que o design de

serviço possui a “habilidade e a metodologia” para levar em consideração a

experiências dos usuários “bem como os aspectos tecnológicos e operacionais

do serviço”. Busca-se, assim, um alinhamento entre os requisitos de usuários e

comerciais, o gerenciamento tecnológico, e sincronização entre as diferentes

partes que constituem o sistema.

Neste ecossistema, as interfaces exercem o papel de mediadoras do design

de serviço, transformando aplicativos e portais da TV Online em “ambientes

onde diferentes atores humanos e tecnológicos trocam informação e executam

ações” (SCOLARI, 2018, p. 39,5/257). As interfaces integram soluções visuais

e interativas que contribuem para a entrega dos serviços ao público, criando

uma unidade que fornece a identidade da TV online e uma imagem de

coerência para experiências do público. O Globoplay apresenta de forma coesa



suas interfaces para acesso via browser de computador e pelo aplicativo de

smartphone (Fig. 4).

Ambas interfaces destacam imagens, com a organização de conteúdos em

linhas de rolagem horizontal, com a primeira destinada às novidades e as

demais divididas por categorias (como filmes, novelas e jornalismo, dentre

outras). Das funcionalidades, a única distinção entre elas está na possibilidade

de baixar programas no aplicativo de smartphone para assisti-los posteriormente

sem acesso à internet.

Figura 4 – Primeira página do Globoplay no acesso pelo browser de computador (à
esquerda), e por aplicativo de smartphone (à direita). Fonte: Globoplay. Acesso em: 25

mai. 2020.

Apesar dos diferentes tipos de interações que as interfaces da TV Online

permitem, Johnson (2019) comenta que elas são previamente projetadas com

recursos para moldar e limitar a experiência dos usuários, dando-lhes uma

sensação de controle sobre suas ações. Segundo a autora, “analisar o design de

interfaces pode revelar como a indústria constrói os serviços da TV online”

(ibid. p. 112), principalmente pelas funções das interfaces: (i) criar uma

sensação de abundância e profusão; (ii) minimizar a interatividade enquanto



cria a ilusão de agência
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 do público; (iii) controlar o comportamento do

público em relação à visualização.

A sensação de abundância e profusão surge pelo início automático do

próximo episódio de uma série, ou pela sugestão de um outro conteúdo ao

final do programa. No Globoplay, ao término da terceira temporada da série

Sob Pressão, por exemplo, são apresentadas quatro sugestões de vídeos (Fig. 5),

dois delas relacionadas à série (um leva ao episódio anterior e outro trata dos

bastidores). Os outros dois vídeos são conteúdos de programas exibidos pela

TV aberta na ocasião do acesso (um de jornalismo esportivo e outro do Big

Brother Brasil 2020) - que não possuem correlação direta ou temática com Sob

Pressão.

Figura 5 – À esquerda, Sugestões de vídeos dadas pelo Globoplay ao final da 3ª
temporada de Sob Pressão (2017-); à direita, sugestões ao final da 1ª Temporada de
Arcanjo Renegado (2020); e abaixo, as sugestões após o capítulo de Amor de Mãe

(2020) exibido em 19/02/2020. Fonte: Globoplay. Acesso: 20 fev. 2020

Porém, esse padrão não se repete no Globoplay em outros dois exemplos

(Fig. 5). Na série original e exclusiva da plataforma Arcanjo Renegado (2020)
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,

são recomendados três outros episódios e uma série brasileira, Impuros



(2018-)
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 - que trata sobre violência urbana, exibida originalmente apenas no

canal pago Fox. No final de um episódio da telenovela Amor de Mãe (2020)
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são sugeridas quatro novelas da emissora que já se encerraram.

Há, claramente, um incentivo a continuidade do fluxo de conteúdos na

plataforma, criando a sensação de abundância e profusão através de sugestões.

Porém, os critérios editoriais que levam a isso não aparentam coesão, pois, Sob

Pressão sugere conteúdos de natureza factual da grade televisiva, enquanto que

Arcanjo Renegado conduz o público à um conteúdo tematicamente relacionado,

mas que não é original da plataforma, e Amor de Mãe sugere telenovelas da

emissora que não estão mais na grade da TV aberta.

O design do portal do Globoplay apresenta recursos interativos como

espaço para comentários e botões para compartilhamento de vídeos e programa

nas redes sociais (Fig. 6). As limitações de interatividade, comparado com

outros serviços, como a Netflix, não são tão aparentes quando consideramos a

possibilidade de visualização do catálogo por parte de não-assinantes e a criação

de playlists de vídeos pelos assinantes. Porém, como a plataforma dispõe de um

extenso catálogo proveniente da grade, seu sistema de busca se mostra limitado,

com filtros que consideram apenas palavras-chave, ignorando data de exibição

e formato do programa, que poderiam auxiliar na pesquisa do usuário.



Figura 6 – Espaço de comentários na página do primeiro episódio de Sob Pressão
(2017-). Fonte: Globoplay. Acesso em: 20 fev. 2020

Por fim, o espaço de comentário demarca o principal diferencial da

Globoplay diante de serviços semelhantes: o incentivo à cultura participativa.

Com isso a Globo integra um espaço participativo aos seus serviços de TV

Online. Apesar da empresa não responder à comentários, é criado um

ambiente de mediação baseado na troca de valores entre os usuários, o que,

segundo Steinberg (2019), assegura a participação através de um senso de

confiança mínima devido ao canal aberto para o diálogo. Tal estratégia de

design também auxilia na obtenção de mais dados sobre os hábitos de

consumo e opiniões dos usuários sobre o serviço e seus conteúdos, ajudando a

traçar perfis distintos para o seu público. Por outro lado, empresas televisivas

como a Globo, com forte base no broadcast em relação a sua atuação como

serviço VOD, recorrem à mineração de dados em redes socais para constituir as

métricas de seus programas, em detrimento à índices de audiência tradicionais

do IBOPE. Desse modo, o fluxo de público para o Globoplay torna-se

estratégico para (re) pensar a grade de programação e seu público.



Considerações finais

Os serviços de distribuição da televisão na internet possuem estruturas

flexíveis e estão em constante mudanças, motivo pelo qual muitas de suas

funcionalidades são reformuladas, buscando se ajustar às práticas das emissoras

e dos seus modelos de negócios. As tecnologias de distribuição da Rede Globo

foram precursoras das mudanças nas infraestruturas da televisão brasileira,

contribuindo para dissolver amarras que condicionavam a experiência da

televisão ao sofá da sala apenas. Os serviços atuais acrescentam novas camadas

de complexidade ao ambiente, modificando de forma significativa o

comportamento do público.

Neste contexto, a emissora se transforma numa empresa produtora de

conteúdos, investindo em tecnologia para expandir os seus negócios e

produzindo ficções seriadas exclusivas tanto para a sua plataforma de streaming

quanto para a televisão aberta. Isso permite ao Grupo Globo se posicionar

estrategicamente no campo das empresas que “evoluíram e se tornaram Media

Tech Companies, como Amazon, Disney, Google, Facebook,” segundo Alberto

Pecegueiro, diretor geral da programadora Globosat. 
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Esse processo de transformação de uma empresa de mídia tradicional - o

Grupo Globo, para Media Tech Companies, é condicionado por algoritmos,

técnicas de monitoramento e de inteligência artificial, que provocam mudanças

na cadeia de produção, distribuição, recepção e nas dinâmicas de circulação e

consumo. A partir da integração entre tecnologia, distribuição e consumo, a

Rede Globo alterou o contrato de exclusividade dos atores
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, uma herança do

modelo de star system do cinema clássico norte-americano. As mudanças na

cadeia produtiva expandem os limites do mercado interno e competem com o

fluxo unidirecional dos grandes centros de mídia para o ‘restante’ do mundo.

Segundo Penner e Traubhaar (2020), a Netflix fez uso de produções

estadunidenses e de outros países de língua inglesa para conquistar o mercado

global.

No mercado latino-americano, a Netflix investe na produção audiovisual

local, em parceria com produtoras independentes, para atrair novos assinantes.

A estratégia de transnacionalização da empresa “favorece a regionalização da



produção, permitindo a esses produtores utilizarem os saberes e

endereçamentos de uma produção de sua região que, ao mesmo tempo, é

mediada pelo controle de qualidade da grande plataforma de distribuição, no

caso a Netflix.” (Massarolo et al., 2017, p. 270)

No Brasil, desde a criação da Lei da TV Paga (Lei 12.485)
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 em 2011,

aumentou de forma significativa a participação das produtoras independentes

na realização de projetos em regime de coprodução com a TV paga e a

plataforma Globoplay. Segundo Lopes e Orozco (2019, p. 82), em 2018, “a

participação de produtoras independentes envolveu 100% das ficções

brasileiras inéditas e, em relação às ficções nacionais em plataformas de

streaming, 70% foram realizadas por produtoras independentes.” A série

brasileira de ficção científica 3% (Netflix, 2016 -2020) 
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, de Pedro Aguilera,

foi coproduzida pela produtora independente Boutique Filmes 
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 e lançada pela

Netflix simultaneamente em 190 países, tornando-a a segunda série mais

assistida do mundo em língua não-inglesa e a primeira em língua não-inglesa

nos EUA
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.

A Rede Globo também faz uso de parcerias estratégicas com produtoras

independentes brasileiras na produção de séries com o selo Globoplay, como é o

caso da série Aruanas 
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, que foi produzida em parceria com a Maria Farinha

Filmes e “mais de 20 organizações parceiras da série, entre elas WWF, Anistia

Internacional, Global Witness e Greenpeace, que é parceiro técnico da

produção.” 
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 Neste contexto, as produtoras independentes se tornam agentes

de inovação e de arranjos criativos do audiovisual, através da exploração de

novas temáticas e propostas estéticas, gêneros e formatos, bem como os

modelos de licenciamento na criação de uma propriedade intelectual.

Analisar as fronteiras do mercado audiovisual de streaming no país e do

Globoplay como uma plataforma de TV Online com potencial

transnacional/global, contribui para o entendimento das estratégias utilizadas

pelas empresas globais de streaming, como a Netflix, que atuam numa

perspectiva transnacional e investem em produções locais, em todos os

continentes do mundo, criando barreiras para a expansão de mercados de

mídia regionais. Assim, analisar as estratégias utilizadas pela Rede Globo para se



manter na liderança do mercado audiovisual brasileiro permite compreender o

lugar de destaque que as séries da Rede Globo com o selo Original Globoplay

ocupam como potencial no mercado transnacional de streaming.

Deste modo, os estudos dos serviços de TV Online da Rede Globo

contribuem para o entendimento das experiências de visualização através de

interfaces que permitem ao público interagir com vídeos e, também, para a

criação de estratégias de distribuição de filmes na internet
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 - em busca de

alterativas para além da sala de cinema. Neste contexto, emergem as empresas

agregadoras de conteúdo que fazem a mediação do licenciamento de produtos

junto a provedores de plataformas, além da prospecção de mercados e a ações

de marketing para rentabilizar conteúdos, transformam a cadeia de valor da

distribuição de filmes na internet
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.

No entanto, a atualização da infraestrutura dos serviços de distribuição da

TV Online no país depende, em última instância, da regulamentação dos

serviços de VOD.
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 Análises de Impacto Regulatório (AIR)
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, feita pela

ANCINE em 2019, recomendam parâmetros internacionais para a

regulamentação dos serviços de VOD, sem obrigatoriedade de cotas e estudos

sobre a possibilidade do CONDECINE incidir sobre os serviços de vídeo sob

demanda. Resta saber se a regulamentação dos serviços de VOD irá promover

mudanças no mercado de mainstream e, principalmente, dos serviços

transnacionais de televisão, além de alterações na dinâmica da produção de

nicho para públicos exclusivos.
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Apontamentos iniciais sobre as
versões audiovisuais do Sítio do

Picapau Amarelo: panoramas de um
universo multiplataforma

Ariane Holzbach
Priscila Mana Vaz

Introdução

Quando Monteiro Lobato escreveu a primeira versão da história que

apresenta seus famosos personagens do Sítio do Picapau Amarelo, a televisão

ainda não tinha feito sua primeira transmissão. Lançado em 1920 sob o título

A menina do nariz arrebitado, o livro é a primeira produção de Lobato a

apresentar as histórias lúdicas com personagens que vivem em um utópico sítio

no interior de São Paulo. Inserida em um contexto de profundas

reconfigurações nas artes, sobretudo na literatura, que culminou com a Semana

de Arte Moderna de 1922, a obra seriada de Lobato é considerada a primeira

da literatura brasileira destinada ao público infantil. Desde então, Emília,

Narizinho, Pedrinho e as demais personagens do Sítio passaram a fazer parte do

imaginário infantil brasileiro pelas vendas dos livros, que por anos

preencheram bibliotecas de pais e mães mais abastados. Foram adotados como

livros de apoio didático por muitos anos nas escolas brasileiras (até hoje) e

geraram impacto por onde passaram, tanto por seu cunho inovador quanto por

seu conteúdo diversas vezes questionável (sempre por razões políticas,



quaisquer que fossem os posicionamentos vigentes). Além disso, permeiam

histórias em quadrinhos, peças de teatro, brinquedos, e diversas outras mídias,

demonstrando desde o início de sua circulação o potencial deste universo

narrativo para ser apropriado de forma transmidiática. Entretanto, foram com

as adaptações televisivas, responsáveis por solidificar imagens e imaginários

pensados por Lobato, que essas histórias se consolidaram de uma vez no

imaginário brasileiro e também distribuídas em outros países, como já havia

sido feito com os livros.

A televisão brasileira já exibiu quatro
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 longas versões do Sítio do Picapau

Amarelo em quatro décadas diferentes: 1950, 1970, 2000 e 2010, sendo as três

primeiras como série/novela infantil e a última como desenho animado. Essas

produções 1) ajudaram a espraiar e potencializar a importância simbólica que a

obra de Lobato tem no Brasil e 2) definiram modos hegemônicos de ver e

interpretar os livros de tal forma que muitos padrões criados nas produções

televisivas transformaram-se na referência principal das histórias. É difícil, por

exemplo, pensar na Emília desprovida dos cabelos feitos de pano ou no

Visconde de Sabugosa sem a pele branca um tanto enrugada, como se fosse um

ser humano de meia-idade, quando na verdade ele é, nos livros, uma espiga de

milho falante.

Nossa proposta neste capítulo é fornecer um panorama sobre as versões

audiovisuais da obra o Sítio do Picapau Amarelo de modo a revelar a capacidade

de expansão do universo narrativo criado por Lobato. Além de elucidar a

potência comunicativa de sua obra, que permitiu que o Sítio circulasse (e ainda

circula) por diferentes circuitos comunicativos, e que por eles fosse

transformado. Produzidas em quatro versões e transmitidas em diferentes

momentos históricos, cada versão traz consigo marcas do seu tempo,

transformações oriundas da influência da recepção e peculiaridades narrativas

geradas a partir desses fatores elencados.

Nossa hipótese considera, portanto, que para entendermos o impacto

cultural de produtos audiovisuais particulares, é preciso ter em vista,

simultaneamente, a lógica de circulação desses produtos e a narrativa que eles

desenvolvem, dois fenômenos que normalmente são observados separadamente

pelos estudos do audiovisual. De um lado, há a perspectiva da economia



política, que observa a circulação dos produtos e a maneira como seus

movimentos impactam visões de mundo e o audiovisual como mídia

hegemônica. De outro lado há a perspectiva da narrativa, que dá conta das

convenções, gêneros, singularidades e dinâmicas das tramas, roteiros,

personagens e de toda a lógica interna das histórias. Nossa proposta é de que,

ao unificarmos esses dois olhares, consigamos entender como um impacta o

outro, além de termos uma visão mais heterogênea e complexificada da

televisão entendida como forma cultural (WILLIAMS, 2016).

Considerando essa hipótese, a proposta deste capítulo é entender como a

lógica de circulação das quatro versões televisivas do Sítio do Picapau Amarelo

se relaciona com as mudanças narrativas desenvolvidas em cada produto

tomando como referência a obra literária de Lobato. Entendemos que os

variados fatores em torno da circulação e do momento histórico de lançamento

desses produtos - se exibido apenas em um ou vários canais, se apenas na TV

aberta ou também na internet, por exemplo - instituem-se como elementos

centrais para o desenvolvimento das características particulares das narrativas

então desenvolvidas. Com isso, nossa intenção é explicitar a riqueza de

universo narrativo e as inúmeras possibilidades que a produção para múltiplas

plataformas possibilita.

Ao buscar compreender como um universo narrativo pode ser desenvolvido

em diferentes suportes midiáticos, destacamos que há necessidade de entender

os produtos audiovisuais não apenas em torno de suas estratégias de exibição

ou da narrativa, mas a partir de um olhar aglutinador, que pense o produto

considerando a sua história aliada ao seu contexto de exibição, numa relação

que, propomos, pode ser percebida como interdependente. Nossa proposta de

trabalho seguirá o seguinte roteiro: começamos com uma breve introdução ao

universo lobatiano, ainda na literatura e, na sequência, apresentamos um

panorama de cada uma das versões audiovisuais centrado nos aspectos de

circulação que influenciaram o desenvolvimento das narrativas.

O corpus de análise foi retirado de material disponibilizado pela Globoplay,

pelo YouTube e, também, por sites especializados em conteúdos históricos de

televisão. Essa heterogeneidade de fontes foi necessária em função da dinâmica

do material: a primeira versão foi exibida ao vivo e inexistem gravações de



episódios ou trechos; a segunda e quarta versões estão disponibilizadas, em

parte, no YouTube, enquanto a terceira versão pode ser vista, em parte, via

Globoplay. Essa fragmentação fez com que traçássemos pontos específicos de

observação, de modo que a análise das quatro versões levará em conta dois

eixos condutores: 1) o desenvolvimento da personagem Emília, agente de fácil

identificação para essas mudanças, e 2) a maneira como as adaptações

manipularam o caráter pedagógico da obra de Lobato. Como veremos ao longo

do capítulo, o caráter pedagógico é uma das marcas mais fortes das narrativas

do Sítio, exploradas por vários autores na literatura (ver LAJOLO, 2009), que

vai sendo abandonada a cada nova versão audiovisual. Além de vários

elementos históricos que serão apresentados, uma hipótese para o que foi

observado é a drástica diminuição da função educativa da televisão, que pode

justificar o desaparecimento por completo do caráter pedagógico na versão

mais recente do Sítio, o desenho animado de 2012.

1. O Sítio do Picapau Amarelo de Monteiro Lobato: o
universo literário

A coletânea de histórias do Sítio do Picapau Amarelo é composta por 23

livros escritos por José Bento Monteiro Lobato (1882-1948). Publicados ao

longo de 20 anos, os livros foram consolidados como uma coletânea em 1947,

sob o guarda-chuva de Obra completa infantil, de Monteiro Lobato. O

primeiro livro que conta as histórias desse tal Sítio foi publicado pela primeira

vez em 1920 com o título A Menina do Narizinho Arrebitado, ainda sem uma

ambição clara de coletânea. Nele, o autor apresenta uma menina que mora em

um sítio com sua avó e tem uma imaginação muito fértil e as premissas de todo

esse universo narrativo, que seria expandido ao longo de tantos livros e mais

tarde desenvolvido em várias outras plataformas midiáticas.

Publicado de modo definitivo em 1947, o livro Reinações de Narizinho abre

a coletânea, que reúne histórias apresentadas na primeira publicação

adicionadas de outras que foram sendo lançadas ao longo da década de 1920.

Em Reinações de Narizinho Lobato apresenta algumas premissas que orientam a

vida no Sítio do Picapau Amarelo e as principais personagens que nele habitam.



No trecho abaixo, de abertura do livro, é possível conhecer um pouco do

universo e perceber algumas características do modo de narrar de Lobato:

Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-pau Amarelo, mora uma velha de mais
de sessenta anos. Chama-se dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na
varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue
seu caminho pensando: — Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto…
Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia
da mais encantadora das netas — Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou
Narizinho como todos dizem. Narizinho tem sete anos, é morena como jambo,
gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na
casa ainda existem duas pessoas — tia Nastácia, negra de estimação que
carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada
de corpo (LOBATO, 1931, p. 1 - grifos nossos).

A partir do trecho, percebemos uma linguagem bastante acessível e

comunicativa, característica marcante e inovadora para época da literatura de

Lobato (LAJOLO & CECCANTINI, 2008). Há também o uso de muitos

diminutivos, o que indica estilisticamente seu direcionamento para o público

infantil. Do trecho, também conseguimos retirar elementos que

contemporaneamente incentivam debates a respeito do cunho racista dos

textos de Monteiro Lobato. Em nossos grifos estão apenas algumas das marcas

discursivas presentes nos livros que elucidam o quanto a obra do Sítio é um

retrato de um Brasil que acabara de se livrar da escravidão. Entendemos que as

obras de Monteiro Lobato têm um caráter ambíguo aos olhos contemporâneos:

por um lado, carregam um problemático peso racista que precisa

necessariamente ser observado contextualmente; de outro lado, são um campo

fértil criativo que instituíram importantes inovações na literatura infantil,

destacando-se a inserção da criança brasileira como protagonista de sua

construção de conhecimento.

Na primeira versão, de 1920, a história não previa o sítio como um lugar

mágico e resguardava a fantasia para os sonhos das crianças. Na primeira

publicação de Reinações de Narizinho, como ficou conhecida a versão definitiva

de A Menina do Narizinho Arrebitado, lançado em 1931, Lobato retirou do



lugar do sonho a fantasia, fazendo com que o maravilhoso passasse a fazer parte

do sítio (SILVA, 1980). Essa mudança possibilitou que o autor explorasse de

maneira atrativa para crianças o cunho educacional que imporia às suas obras.

O fantástico na narrativa lobatiana permite que a boneca Emília e sua turma

viagem pelo mundo e descubram novas possibilidades de aprender, como no

livro A gramática da Emília. O uso do pó de pirlimpimpim como recurso

fantástico, "o pó das fadas!" também permitiu que outras histórias fizessem

sentido, como A viagem ao céu, publicado em 1932, quando a turma do Sítio

passeia pela Via Láctea.

A Obra completa infantil de Monteiro Lobato pode ser dividida em três

grupos: ficcionais, adaptações e paradidáticos (VASCONCELLOS, 1982). No

grupo das obras ficcionais, podemos citar Reinações de Narizinho como

exemplar. Entre as adaptações, Dom quixote das crianças e, por fim, entre os

paradidáticos, História do mundo para as crianças. Lobato tinha uma missão

ambiciosa com sua literatura infantil motivada pela falta de acesso das crianças

brasileiras a obras clássicas, que na época não eram traduzidas para o Português

e/ou não eram publicadas no Brasil. Entretanto, mesmo nas histórias em que

não há uma missão didática clara, o tom professoral é facilmente reconhecido,

destacando o quanto a obra como um todo tem um caráter pedagógico claro,

pois mesmo nas adaptações, o objetivo era ensinar literatura para as crianças

brasileiras.

Há muitos elementos de inovação na obra de Lobato que permitiriam (e já

permitiram) milhares de páginas de investigação. Para trabalhos sobre a

literatura de Lobato, recomendamos a obra Monteiro Lobato, livro a livro, Obra

Infantil, organizados por Marisa Lajolo e João Luís Ceccantini. Como nosso

objetivo é explorar as versões audiovisuais, da literatura apenas mais um

aspecto vale ser destacado, que já aponta desde o início o caráter transmidiático

da obra de Lobato. Desde o primeiro livro, Lobato permeia a narrativa com

personagens e elementos desenvolvidos em outros livros e até mesmo no

cinema; essa é uma característica marcante em toda a coleção das Obras

completas. Para exemplificar o modo como isso se dá narrativamente, o

primeiro livro da coleção já é suficiente, pois a obra apresenta diversos

personagens oriundos de outros livros, como é o caso a seguir, narrado no



início de Reinações. Em sua primeira aventura, Narizinho conhece

pessoalmente Dona Carochinha, que seria, segundo a narrativa, a guardiã de

famosos personagens como Branca de Neve e Pequeno Polegar. A história é um

crossover de personagens que fundaram a literatura brasileira com personagens

de contos de fadas de diferentes origens. Dona Carochinha é uma baratinha,

personagem que serviu para a introdução de contos europeus no Brasil por

Figueiredo Pimentel em 1894 (DUARTE; SEGABINAZI, 2017). Também

nesse primeiro livro, em mais aventuras vivenciadas por Narizinho, a narrativa

cita personagens do cinema, como Gato Félix

64

 e Tom Mix
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A forma como foram elaboradas as histórias do Sítio na literatura, com

destaque para o formato serializado dos 23 livros, possibilitou que muitas

dessas narrativas fossem transformadas em versões audiovisuais procedurais,

comuns nos desenhos animados para crianças pequenas, e que marca a versão

animada do Sítio, dos anos 2010. A extensão do universo também permitiu a

criação de produções com extensos arcos narrativos, que foram explorados em

diferentes capítulos e organizados de múltiplas formas nas diversas versões que

o Sítio teve na TV.

A dupla forma de organizar a narrativa de Lobato é uma das marcas que

diferenciam as múltiplas versões do Sítio. Entretanto, por ter uma capacidade

tão elástica de composição, que pode ser resumida em um universo narrativo

bem elaborado, com regras claras e personagens coerentes, as histórias

acabaram por se encaixar no formato da telenovela brasileira. Por um lado, são

um retrato da sociedade brasileira e como tal elementos da identidade nacional

(LOPES, 2009) e, por outro, participando do processo de consolidação desse

formato, que desde o início usou a literatura como base temática e se

consolidou por meio da adaptação de grandes clássicos da literatura para

televisão (BORELLI, 2001; GUIMARÃES, 2003). Em três dos quatro casos

que veremos a seguir, com exceção da animação, as narrativas foram produzidas

paulatinamente, como nas telenovelas, ou seja, pautadas por uma boa dose de

construção coletiva na qual a audiência costumeiramente impactou o

desenrolar da narrativa e, consequentemente, a continuidade de produção e

transmissão das obras elaboradas.



2. A primeira versão audiovisual do Sítio: TV Tupi e
as origens da televisão

A primeira aparição televisiva do Sítio do Picapau Amarelo aconteceu na TV

Tupi, entre 1952 e 1963, acompanhando o surgimento da televisão no Brasil e

instituindo-se como o primeiro conteúdo televisivo brasileiro pensado

especificamente para o público infantil, bem como já havia acontecido com os

livros, que inauguraram a literatura infantil. Por uma questão tecnológica, os

episódios eram exibidos ao vivo em cenários simples e fixos, que priorizavam

uma varanda cenográfica que representava a casa do Sítio e onde acontecia a

maior parte das histórias. Considerada uma série pela Tupi, essa versão foi

exibida por treze anos às quintas-feiras, às 19h30, e cada episódio tinha em

média 45 minutos de duração, num total de 360 episódios.

A produção foi pensada pelo psiquiatra e diretor de teleteatro Júlio

Gouveia e adaptada, na maior parte, pela esposa Tatiana Belinky, alemã

radicada no Brasil responsável por adaptar conteúdos infantis para televisão por

mais de 40 anos. O direcionamento criativo do programa tinha alto caráter

pedagógico, o que serviu tanto para convencer pais e mães a incentivarem o

consumo pelos filhos quanto para atrair patrocinadores, o que assegurou a vida

do programa em uma época de formação da sustentabilidade econômica das

emissoras. Essas características marcaram uma produção que tentava manter-se

fiel aos elementos narrativos dos livros de Monteiro Lobato, o que serviu como

estratégia de busca pela qualidade dos conteúdos televisivos aos moldes do

argumento de João Freire Filho (2004) sobre a relação inaugural que a televisão

brasileira travou com determinados conteúdos considerados ilustrados.

No início da década de 1950, Monteiro Lobato havia morrido há poucos

anos (1948) e era considerado um dos maiores expoentes da literatura

brasileira. A legitimidade do escritor fez com que Júlio Gouveia e Tatiana

Belinky interrompessem uma longa carreira de adaptações de textos

estrangeiros para o teatro e escolhessem uma obra nacional de referência para

estrearem na televisão. Essa escolha teve em vista um elemento econômico

fundamental: de acordo com o próprio Júlio, a Tupi só permitiu que o Sítio

fosse ao ar após conseguir “um patrocinador muito importante”, que foi



provavelmente a Kibon. Assim, foi a legitimidade da obra de Lobato, que na

época era conhecida pela maioria das crianças e jovens, que permitiu que uma

produção infantil fizesse sentido e atraísse fundos para a Tupi
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, uma emissora

ainda em processo de consolidação que contava com apenas 11 mil televisores

espalhados pelo país (BARBOSA, 2010). Esta versão do Sítio do Picapau

Amarelo foi um dos primeiros programas da televisão brasileira a trabalhar o

merchandising, considerando que não havia interrupção comercial e os

produtos eram divulgados ao vivo, no meio do programa.

Embora a maior parte dos documentos históricos referentes a esta versão

do Sítio sejam esparsos e resumem-se a fotografias e alguns depoimentos, é

possível ter em vista que as histórias eram encenadas por adultos e crianças

tentando seguir as fenotipias descritas nos livros. Boa parte dos atores eram

jovens formados pelo próprio Júlio Gouveia (que comandou um grupo de

teatro e dirigiu outras adaptações televisivas para a Tupi), com algumas

exceções, a exemplo das personagens mais velhas como Dona Benta, Tia

Nastácia e Tio Barnabé. A longevidade do programa foi sustentada pela grande

circularidade dos atores: algumas personagens importantes da história foram

encenadas por diversos profissionais, como Pedrinho, que em 11 anos de

programa foi interpretado por cinco atores diferentes, e Dona Benta,

interpretada por quatro atrizes.

A dinâmica narrativa era muito similar ao teatro, aos moldes de diversos

outros programas ficcionais gravados ao vivo nos primórdios da televisão

brasileira. Mas o Sítio não foi uma peça de teatro transposta para a televisão,

mas uma produção televisiva seriada e contínua que tinha “cara” de teatro.

Cada episódio contava uma história fechada baseada na maneira como Lobato

dividiu as histórias nos livros, mas sem necessariamente seguir a ordem

proposta pelo autor. Por exemplo, o primeiro episódio exibido foi A Pílula

Falante, história presente em Reinações de Narizinho que conta como Emília

ganhou vida e voz.

Emília foi a personagem que os adaptadores escolheram para ser o fio

condutor dessa versão teatral-televisiva do Sítio. Como destaca Maria Ana

Quaglino (2008) essa escolha significou a primeira grande mudança narrativa

da versão audiovisual em relação à obra literária. Ao eleger Emília como



elemento central da história, a personagem aparece em todos os episódios

(QUAGLINO, 2008), de modo que os adaptadores modificaram bastante a

dinâmica como a narrativa se desenrola.

Além disso, a dinâmica ao vivo não permitia muitas trocas de cenários e

espaços narrativos, o que ocorre com frequência nos livros. Essa limitação

também não permitiu o desenvolvimento de histórias de cunho mais fantástico

que exigiam a caracterização mais sofisticada de espaços, como foi o caso de

algumas histórias não produzidas em função das dificuldades cenográficas. Os

episódios começavam sempre com o próprio Júlio Gouveia abrindo um livro,

de frente para a câmera, e enunciando a história que então seria contada. Ao

final do episódio, Júlio fechava o livro, emulando o que foi desenvolvido em

outras produções televisivas que tinham ligações com obra literárias, como

acontecem em quase todos os filmes da Disney da década de 1930-60.

Seguindo a normativa instituída em 1931, pelo decreto 20.047, no artigo

12, que determinava que "o serviço de radiodifusão é considerado de interesse

nacional e de finalidade educacional", Júlio Gouveia manteve na narrativa o

caráter pedagógico marcante das tramas de Lobato. Tatiana Belinky comentou,

em entrevista
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, que na época ela recebeu dezenas de ligações telefônicas de

crianças fazendo uma apreciação crítica da obra, realizando comparações e

apontando ausências narrativas no programa ou evidenciando elementos que,

embora presentes no programa, não existiam nos livros. Trata-se de um

importante indício das singularidades de cada formato e de como, mesmo

tentando ser fiel aos livros, as mudanças sempre inevitáveis foram sentidas pelas

crianças, que adotaram um comportamento ativo e participativo já na década

de 1950.

Mais tarde, como aponta Quaglino (2008), Tatiana Belinky viria a criticar

a versão de 1977 por não ser fiel aos livros de Lobato, alegando inclusive que

sua proximidade com o autor ainda em vida legitimaria mais a sua versão.

Como apontamos, desde a primeira versão já podem ser vistas mudanças

significativas em relação aos livros, o que ratifica o quanto o universo de

Lobato permitia múltiplas leituras e entradas por diferentes pontos.



3. A segunda versão do Sítio como reflexo da
hegemonia da Globo

A segunda versão do Sítio para TV, primeira feita pela Rede Globo, ficou no

ar entre 1977 e 1986 e destaca-se por ter feito sucesso ainda maior que a versão

da Tupi. Trata-se de uma produção inserida em um contexto histórico de

consolidação da televisão tanto em termos tecnológicos - a produção é gravada

e a cores - quanto em número de televisores, que havia aumentado em

progressão geométrica com o advento da ditadura militar. Como aconteceu

com a versão da Tupi, a legitimidade deste Sítio foi construída sob a égide da

educação e da pedagogia: a Globo firmou parceria com a TVE, que reprisou o

seriado por anos após o seu término, e com o Ministério da Educação e

Cultura, vinculado ao governo militar.

Como em 1977 a Rede Globo já tinha mais de 10 anos e era de longe a líder

em audiência no país, houve condições de investir bastante na produção. Em

primeiro lugar, a Globo escalou um time heterogêneo (embora fossem todos

homens) de profissionais para dirigir os episódios: a direção geral foi de

Geraldo Casé, mas muitos nomes de peso trabalharam em episódios como

Benedito Ruy Barbosa, Marcos Rey e Silvan Paezzo. O roteiro, por sua vez, foi

adaptado por Paulo Afonso Grisolli e Wilson Rocha. Em segundo lugar,

investiu em uma cenografia exclusiva, que contou com um sítio completo

construído em Barra de Guaratiba (Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro),

onde a maior parte das histórias aconteceram, além de cenas internas filmadas

nos estúdios da Cinédia, cenas bucólicas captadas na Floresta da Tijuca e cenas

praieiras filmadas na praia de Grumari. Em terceiro lugar, contratou atores

jovens mas se concentrou em profissionais conhecidos do teatro, cinema e TV

na década de 1970, como Zilka Salaberry, única intérprete de Dona Benta,

Jacira Sampaio, única intérprete da Tia Nastácia, e André Valli, que fez o

Visconde de Sabugosa em todos os nove anos de programa. Finalmente, em

quarto lugar, há que se destacar a trilha sonora, que contou com nomes com

altíssimo valor simbólico no mercado musical brasileiro entre 1970-80, a

exemplo de Dori Caymmi, responsável pela direção musical e pela letra de

muitas canções, além de cantores e intérpretes como Ivan Lins, Gilberto Gil,



Caetano Veloso, João Bosco e Chico Buarque. Como acontecia com trilhas

sonoras de novelas da Globo desde os anos 1960 (BRYAN, VILLARI, 2014), a

Globo elaborou dois álbuns - Sítio do Picapau Amarelo Vol. 1 e Vol. 2 - e com

isso inseriu parte desse material em rádios de todo país, além de, neste caso, ter

incentivado o consumo do programa também pelos adultos.

Esta versão do Sítio transformou grande parte dos 23 livros de Lobato em

69 capítulos, compostos por uma média de 20 episódios ao longo de 10

temporadas, totalizando o número impressionante de 1.550 episódios. Este

Sítio foi exibido de segunda a sexta, inicialmente às 17h25 com reprise às 9h,

embora tenha mudado algumas vezes de horário. Na época de seu lançamento,

em 8 de março de 1977, o jornal O Globo publicou uma reportagem de página

inteira com detalhes sobre a produção, aos moldes do que faz até hoje com os

seus principais lançamentos televisivos como as novelas, em uma estratégica

mistura de jornalismo cultural com merchandising. A longa reportagem

destaca a grandiosidade da produção, que já tinha 60 personagens e era “uma

das mais caras da televisão brasileira”, bem como o seu obrigatório caráter

pedagógico. Este por sua vez, aparece vinculado a uma questão contratual: a

Globo firmou parceria com a TVE e o Ministério da Educação porque um

“material de apoio” estava sendo elaborado e seria distribuído pelo MEC para

“aproveitamento em telepostos em escolas, partindo de convênios com as

Secretarias Estaduais de Educação”. Ou seja, a produção tinha um sério

objetivo econômico e político a cumprir.

Estruturalmente essa produção reúne características de série e de telenovela,

o que faz sentido considerando o momento de consolidação da ficção seriada

naquele momento histórico. As 10 temporadas foram divididas em capítulos

temáticos, que foram por sua vez subdivididos em diferentes números de

episódios. Os capítulos temáticos não correspondem necessariamente aos livros

de Monteiro Lobato, tão pouco seguiram sua cronologia, numa adaptação livre

da obra literária. Diferentemente da versão da Tupi, os criadores desta

adaptação enfatizaram na reportagem de O Globo que não seguiram à risca a

narrativa de Lobato e usaram “pedaços” de todos os livros, além de criarem

novos personagens e novas histórias quando entenderam ser conveniente. O

diretor da série explica que muitos elementos que não estavam presentes nos



primeiros livros serviram de referência para compor melhor o universo do Sítio

e possibilitar a contextualização que era necessária para produzir uma série

televisiva com um texto que havia sido escrito 50 anos antes.

Um comentário qualquer, por exemplo o registrado por Monteiro Lobato sobre
Antônia, mãe de Pedrinho, pode nos dar matéria para construir uma agitada
peripécia que movimenta o bairro inteiro e uma centena de figurantes. Uma
simples “asneirinha” de Emília pode dar origem a uma tremenda aventura que
percorra vários capítulos. Uma frase solta, um comportamento mencionado de
passagem por Lobato, inspira às vezes uma trama enorme, cheia de suspense e
intriga. Tudo isso contribui para o ritmo de movimentação de cada capítulo. -
explica Wilson Rocha (PENTEADO, 1977, p .35).

Essa liberdade na adaptação teve a preocupação por parte da produção em

atualizar elementos da narrativa original para que as histórias fizessem sentido

para as crianças da década de 1970, quando o Brasil já não tinha uma

população rural tão grande quanto em 1920. O capítulo de abertura da série,

intitulado O Sítio do Picapau Amarelo, é baseado em uma pequena história

contada em um dos capítulos do primeiro livro e narra o momento em que

Pedrinho, o outro neto de Dona Benta, chega para passar férias no Sítio.

Mais uma vez, podemos perceber que o universo narrativo do Sítio permite

múltiplas entradas de modo que a cada versão foi enfatizado o que pareceu

mais relevante para o momento. Fazer uma análise narrativa mais detalhada da

série se torna uma tarefa complexa devido à dificuldade de acesso ao acervo da

Rede Globo. Diferentemente da versão da Tupi, esta não foi ao vivo, e em tese

está disponível para consulta por meio de requisição para pesquisa

68

.

Entretanto, como os primeiros capítulos não estão disponíveis para consulta

aberta na internet, os exemplos citados a seguir foram retirados dos capítulos

disponibilizados pelo serviço de streaming GloboPlay
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 e se referem a episódios

da segunda temporada, que foi originalmente ao ar em 1978, com especial

ênfase ao capítulo sete, intitulado Memórias de Emília. Apesar de as aventuras

apresentadas neste capítulo comporem o sétimo livro de Monteiro Lobato,

homônimo, publicado em 1930, esses episódios dialogam muito com o livro

Reinações de Narizinho, pois Emília, ao revisitar suas memórias, reconta parte



do que o público conheceu de sua vida, que começou a ser contada no

primeiro livro.

Considerando o material que há disponível para análise, seguimos com a

boneca Emília, preferida de Lobato, e de grande parte das crianças, para ser

nosso fio condutor. A televisão, desde sua primeira versão, por questões

técnicas, apresentou a boneca Emília de um jeito muito diferente do que foi

retratada na literatura por Monteiro Lobato. Nos livros, Emília é uma boneca

de pano que cabe nos bolsos de Narizinho. Na televisão ela é uma boneca do

tamanho da menina. Só vemos Emília como boneca de pano de fato nos

capítulos de suas memórias, quando conhecemos o momento que Tia Nastácia

a costurou, que é mostrado na versão de 1977. Emília, nos livros, bem como

nessa versão, é uma personagem reclamona, abusada e acima de tudo

extremamente questionadora. Ela indaga todos a todo momento e demonstra

descontentamento em relação a respostas curtas para questões complexas.

Inventa seu próprio jeito de lidar com a realidade que, quando não a agrada, é

por ela modificada, muitas vezes por meios estapafúrdios e fantásticos.

Mas apenas a versão da TV Tupi, como pontuado anteriormente, se ateve

ao aspecto pedagógico presente e marcante da obra literária. O que observamos

é que o caráter pedagógico não foi tão forte em outras versões. Mesmo na

versão de 1977, com uma missão educativa clara, a adaptação televisiva fugiu

de didatismos, aproximando-se mais do entretenimento enquanto função

primeira. As versões seguintes foram ficando cada vez mais "livres" do caráter

pedagógico, elucidando que o aspecto mais importante criado por Lobato, e

que pode ser visto como seu legado para as produções infantis, é o universo

narrativo criado para o Sítio. Nas versões seguintes, Emília segue como uma

personagem abusada que desafia os outros, mas as histórias escritas por Lobato

vão sendo deixadas para trás, dando lugar a novas aventuras, que supostamente

dialogam mais com a audiência a quem estão sendo direcionadas, como

veremos a seguir, com a versão de 2001. A culminância desse processo acontece

na produção animada, que guarda com a literatura uma relação apenas

referencial, elegendo o mundo narrativo como palco para novas histórias. Em

todas as outras versões, ainda foi possível perceber uma relação mais direta com

a literatura.



4. A terceira versão do Sítio: diversas continuidades
em um mesmo produto

A terceira versão do Sítio foi produzida e exibida novamente pela Globo,

entre 2001 e 2007. Uma grande diferença na sociedade brasileira em relação às

duas versões já analisadas é que, nos anos 2000, poucas crianças efetivamente

conheciam o universo literário de Monteiro Lobato devido à baixa circulação

de seus livros ocorrida nos últimos 30 anos. Isso teve relação com disputas de

direitos autorais
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 e, embora parte de suas personagens permaneceram no

imaginário infantil por meio de outros produtos culturais, como músicas e

brinquedos, foi através da televisão e dessa versão do Sítio em particular que

esse público teve contato mais aprofundado com a obra de Monteiro Lobato.

A estrutura milionária que a Rede Globo tinha em 2001 - existência do

Projac e contratos perenes com dezenas de diretores e atores famosos - permitiu

que ela produzisse uma versão bastante sofisticada para esse Sítio. A emissora

escalou uma equipe de produção que incluiu os experientes Almir Chagas e

Waldemir Telles e um elenco que misturou profissionais renomados, como

Nicette Bruno, que viveu Dona Benta, e novas contratações, como já fazia em

novelas e outras produções ficcionais. Pela primeira vez, Emília foi vivida por

uma criança, a estreante Isabelle Drummond, então com sete anos.

Diferente da versão de 1977, que já nasceu como uma superprodução, o

começo desta versão foi mais tímido pois ao invés de ter um lugar na grade, a

produção era exibida no meio do programa infantil Bambuluá, apresentado por

Angélica e exibido de segunda a sexta de manhã, e era dividida em capítulos de

5 episódios. No primeiro ano, as tramas foram diretamente inspiradas nas

histórias dos livros de Monteiro Lobato e tiveram bastante influência da

primeira versão da Globo, que havia terminado 15 anos antes, em 1986.

A música-tema permaneceu a mesma, interpretada por Gilberto Gil, e a

caracterização das personagens também, consolidando no imaginário brasileiro

uma boneca Emília bem marcada por roupas vermelhas-amarelas e com

elementos verdes. Essa caracterização seguiria também para a versão animada e

para as publicações da Editora Globo, que em 2007 conseguiu os direitos de

publicação das obras. O que também seguiu como tendência lançada em 1977



foi a necessidade de atualizar elementos das histórias de Lobato para uma

audiência que supostamente não entenderia plenamente o contexto descrito

nos livros. Computadores e televisores apareceram nas histórias, sem

protagonismo, mas num esforço de contextualização.

O formato episódico e diário compactou muitas das histórias, já que cada

livro foi dividido em 5 capítulos televisivos. Na metade do segundo ano dessa

versão, apesar de nem todos os livros de Lobato terem sido explorados, a

direção criativa do programa adotou uma nova estratégia, passando a produzir

narrativas completamente originais, preservando os personagens e o universo

do Sítio. A partir de então, a versão se distanciou abertamente dos livros e

passou a exibir episódios livremente inspirados, escritos por Walcyr Carrasco,

experiente e famoso diretor de telenovelas. A liberdade de criação então atingiu

grandes proporções: muitos personagens foram criados e ganharam espaço fixo

na trama e praticamente todas histórias exibidas entre 2002 e 2007 não

existem nos livros.

A produção se apropriou do universo narrativo criado e desenvolvido nos

livros de Lobato e incorporou muitas das regras narrativas e características

previstas para os personagens, além de ter mantido os papéis actanciais do

mesmo modo como Lobato previu. Ou seja, manteve os protagonistas -

Narizinho, Pedrinho, Emília - mas passou a manipular livremente esses

elementos considerando 1) as possibilidades narrativas criadas pela equipe de

produção, que incluíam também as possibilidades tecnológicas avançadas e 2)

o andamento da audiência, como é característico das ficções seriadas

contemporâneas, em especial das telenovelas.

Essa grande flexibilidade foi possível muito por causa do distanciamento

social erigido no Brasil em relação às obras de Monteiro Lobato, de um lado, e

da força política e simbólica da Rede Globo, que deteve em conjunto com os

herdeiros de Lobato, os direitos autorais dos livros entre 2006 e 2020, quando

finalmente entraram em domínio público. O desconhecimento e a falta de

acesso aos livros permitiram que a televisão reconfigurasse o imaginário em

torno do Sítio do Picapau Amarelo, sem ter necessariamente que fazer

negociações com seu público e nem precisar lidar com críticas dos pequenos

sobre a ausência de rigor e semelhança com os livros.



O mais relevante em relação a essa versão para nossa análise foi que o

caráter pedagógico praticamente não existiu, mesmo que na Constituição de

1988, o artigo 221 continue prevendo o caráter educativo das produções

televisivas. O cunho de entretenimento dessa produção marcou a maneira

como as histórias foram apresentadas mesmo que, num primeiro momento,

elas fossem as mesmas dos livros. Apenas um dos capítulos se enquadra no

grupo de obras paradidáticas (VASCONCELLOS, 1982) intitulado História

das Invenções, como o livro de 1935.

5. A quarta versão do Sítio: um spin-off
multiplataforma e animado

Em 2009, a Globo lançou uma versão animada do Sítio como um especial

de Natal. Produzido em parceria com a Produtora Mixer, o especial foi

transformado em série animada que teve três temporadas e foi transmitida a

partir de 2012 na TV aberta, em canais pagos e está disponível na internet. Do

mesmo modo que a versão de 2001, esta também circulou em diferentes canais

abertos e fechados, além de DVDs e serviços de streaming, e pode ser

facilmente encontrada no Youtube. A produção ficou no ar apenas até 2013,

pois em 2014 a Rede Globo retirou do ar toda a programação infantil que

exibia.

Mas se todas as outras produções citadas podem ser consideradas versões

ou mesmo adaptações da obra de Monteiro Lobato, o desenho animado do

Sítio do Picapau Amarelo é um spin-off. A produção foi completamente pautada

no universo narrativo do Sítio, mas todos os roteiros são originais e se afastam

completamente das narrativas criadas por Lobato. Os roteiros foram

supervisionados e aprovados pelos herdeiros de Lobato, mas do Sítio só

utilizaram as regras narrativas, desenvolvendo novas tramas para as

personagens, característica marcantes dos spin-offs audiovisuais.

Em relação às demais versões, a duração dos episódios mudou bastante na

animação, já que passaram a ser desenvolvidas em 11 minutos, uma

temporalidade comum em desenhos televisivos, mas diferente da média de 30

minutos de duração da versão de 2001. O formato animado permitiu inserir



alguns elementos narrativos que aproximaram as características das personagens

da obra literária. Por exemplo, nessa versão, Emília é finalmente apresentada

"como deveria ser", ou seja, como uma boneca do tamanho de boneca, e os

elementos fantásticos e oníricos podem facilmente ser inseridos nas histórias. O

desenho é direcionado a um público mais infantil que as demais versões e por

isso apresenta uma estrutura narrativa bastante simplificada: as histórias

possuem um fechamento episódico, há poucas personagens em cena e os

desafios das tramas são apresentados de forma direta e sem grandes

problematizações.

Na animação, Emília já não é tão agressiva com as demais personagens, as

quais foram reduzidas ao núcleo central criado por Lobato. Ela é inocente

como uma criança pequena e suas perguntas são mais de curiosidade e

indignação do que de questionamentos. O caráter pedagógico, por sua vez,

apresenta características bastante singulares. De um lado, essa versão esvaziou o

caráter pedagógico encontrado nos livros de tal forma que não há nenhuma

menção ou indício nem do tom professoral nem das temáticas didáticas

trabalhadas por Lobato. De outro lado, os episódios giram em torno de

ensinamentos e lições de morais que são, contudo, comuns no universo dos

desenhos animados infantis. Assim, por exemplo, se a história começa

apontando um ato egoísta praticado por Emília, o episódio todo reverbera

aquele egoísmo até que, ao final, Emília entende/aprende que não deve ser

egoísta.

Considerações finais

As obras de Monteiro Lobato atravessaram o século XX e estão

sedimentadas na cultura pop brasileira do século XXI. As personagens

inventadas por ele - Emília, Narizinho, Tia Nastácia, Visconde de Sabugosa - e

aquelas divulgadas por ele - Cuca, Dona Baratinha, Saci - estão em festas

infantis, fantasias de Carnaval e atividades escolares de tal forma que, em

muitos casos, se deslocaram da autoralidade de Lobato e atingiram um alto

grau de autonomia. Não é raro, por exemplo, encontrar crianças que sabem

quem é Emília e não têm ideia de quem foi Lobato.



Parte dessa autonomia pode ser explicada a partir da análise realizada das

versões televisivas/audiovisuais exibidas no Brasil do Sítio do Picapau Amarelo

desde a década de 1950. Argumentamos que a televisão, em especial, pode ser

percebida como agente fundamental de sedimentação desse imaginário que

atuou, de um lado, espraiando histórias e personagens e, de outro, inserindo

novos elementos vinculados à sua própria lógica de produção e exibição. Para

tanto, nossa proposta analítica observou simultaneamente o circuito

comunicativo e a narrativa de cada versão, numa tentativa de entender como o

contexto de produção atuou no desenvolvimento das histórias televisivas. Nesse

sentido, a obra de Monteiro Lobato serviu como um rico universo temático

para as produções televisivas. Seu caráter extenso e sofisticado em termos

narrativos permitiu que muitos aspectos da obra fossem explorados nas versões,

e cada uma delas foi marcada por destacar um ou outro elemento. A cada nova

versão, entretanto, os elementos criados por Lobato foram perdendo espaço

para novos personagens e novas histórias, o que foi particularmente forte nas

versões mais recentes, exibidas em 2001-2007 e 2009-2013.

A principal estratégia adotada para realizar essas mudanças foi amenizar o

caráter pedagógico das histórias, que é um elemento muito forte dos livros de

Lobato, de forma a permitir que outros elementos narrativos fossem inseridos.

Essa estratégia chegou ao extremo no desenho animado do Sítio, que apagou

integralmente o caráter pedagógico característico de Lobato e que, muito em

função disso, não constitui efetivamente uma versão, mas um spin-off que

mantém a ambientação e as principais personagens das histórias originais. Cabe

destacar que o esvaziamento desse elemento é contraditório com o caráter

educativo da televisão brasileira, sedimentado na Constituição de 1988,

explicitando que há algo muito sério a ser observado atualmente nos produtos

televisivos direcionados às crianças brasileiras.
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63 Houve também versões do Sítio exibidos pela TV Cultura (1964) e pela Band (1967-
69), mas vamos nos concentrar nas versões mais extensas e que se tornaram mais
conhecidas historicamente.

64 O Gato Félix é um personagem criado originalmente para o cinema em 1919 por
Otto Messmer e Pat Sullivan.

65 Tom Mix foi um ator, também do cinema mudo estadunidense, que ficou famoso
por suas atuações em filmes de "Velho Oeste".

66 Informações foram retiradas de longa entrevista concedida por ambos a ao
programa Quem quiser que conte outra, apresentado por Carlos Queiroz Telles e
exibido pela TV Cultura sobre os pioneiros da TV brasileira. Link em
https://www.youtube.com/watch?v=JOOKSlP7-as. Acesso em 19/mar/2020.

67 Entrevista concedida ao programa Quem quiser que conte outra. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=JOOKSlP7-as. Acesso em 19/mar/2020.

68 A Rede Globo não concedeu acesso a seus acervos, mesmo as pesquisadoras tendo
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69 Considerando o modo em que a série foi inserida no serviço de streaming
GloboPlay, muito se perde das narrativas originais, tanto dos livros quanto da série
original. O serviço apresenta esse capítulo como “Temporada 1”, descaracterizando a
ordem em que a história foi contada. Não há nenhuma introdução prévia nem
explicação no site da razão para a história ser apresentada assim. Essas histórias fazem
parte de uma coleção de DVDs lançada pelo Grupo Globo.

70 Os direitos autorais dos livros de Monteiro Lobato pertenceram à Editora Brasiliense,
fundada pelo próprio autor, de 1945 a 2006, com a qual assinou um contrato de cessão
de direitos até que as obras caíssem em domínio público. Mas a editora não teve
fôlego para circular adequadamente a obra, o que gerou um processo por parte do
herdeiros de Lobato para garantir o direito de rescisão do contrato e devolução dos
direitos à família. Em 2006, o contrato foi revogado e a família negociou os direitos das
obras com a Editora Globo, que passou a publicar Lobato a partir de 2007, aumentando
a circulação dos livros do autor no país. Fonte: encurtador.com.br/aABJY. Acesso em
30/mar/2020.

https://www.youtube.com/watch?v=JOOKSlP7-as
https://www.youtube.com/watch?v=JOOKSlP7-as


PARTE 2
TRANSMÍDIA E SERIALIDADES



A Transmídia está Morta. Vida Longa
à Transmídia! (Ou a vida, a paixão e

o declínio de um conceito)

Carlos A. Scolari

Introdução

Uma história pessoal pode servir como introdução para este capítulo. O

autor deste capítulo estava vivendo na Itália quando a revolução digital chegou,

no início de 1990. Nesse período, o autor participou das primeiras experiências

de escrita hipertextual com HyperCard, o software para Macintosh criado por

Bill Atkinson que popularizou a criação das redes textuais imaginadas por

Vannevar Bush (2001 [1945]) e Ted Nelson (1992). A empresa estava na linha

de frente da produção multimídia de CD-ROM interativos na Itália. Foi um

grande momento: a cada semana um novo software ou versão chegava e as

equipes fizeram grandes esforços para que programadores, designers gráficos,

músicos, especialistas em vídeo e designers de interação entrassem na mesma

onda. Entre 1990 e 1995, a empresa foi identificada como uma ‘empresa

multimídia’ avant-garde devido à sua produção de CD-ROM altamente

interativos que incluíam textos, fotos, vídeos, animações, música, sons e muita

interação. Macromedia Director foi o software que tornou possível integrar

componentes textuais em uma única interface.

Qual era a situação no final da década de 1990? A maioria dos parceiros da

empresa (fotógrafos, músicos, animadores, etc.) estavam oferecendo conteúdos

e serviços “multimídia” para seus clientes. O CD-ROM era uma mídia à beira



da extinção e esses profissionais entendiam que ‘multimídia’ era a produção de

sites usando o Dreamweaver e, mais tarde, o Flash. Se no início da década de

1990 o conceito de ‘multimídia’ foi útil para introduzir uma diferença e ganhar

visibilidade no novo mercado digital emergente, no ano de 2000 todos estavam

‘vendendo multimídia’ para seus clientes. O conceito era quase inútil para a

obtenção de diferenciação em um mercado profissional sobrecarregado de

empresas ‘multimídia’.

Conceitos têm um ciclo de vida marcados por seu nascimento,

desenvolvimento e decadência. Como espécies biológicas ou tecnológicas, as

palavras nascem, crescem, se desenvolvem e entram em um período de declínio

que, em muitos casos, pode significar sua morte e sepultamento entre as

páginas de um dicionário velho. Os novos conceitos tendem a invadir as

discussões de um grupo muito específico e, caso eles cumpram sua função de

nomear algo novo que está pedindo uma definição, eles se expandem de forma

viral para todos os tipos de discursos e intercâmbios de discussões. A aceleração

da sociedade pós-industrial multiplica os discursos e agiliza sua circulação.

Dizer ‘multimídia’ ou ‘hipertexto’ – dois conceitos-chave das ciberculturas do

início dos anos 1990 – à beira do ano de 2020 definitivamente soa

ultrapassado.

Este trabalho se concentra em um único conceito: ‘transmídia’, uma noção

usada pela primeira vez no circuito artístico e profissional da década de 1960

nos Estados Unidos. Introduzido nos estudos de mídia por Marsha Kinder

(intertextualidade transmídia) no início da década de 1990, e mais tarde

expandido por Henry Jenkins (narrativa transmídia), em poucos anos esse

conceito foi transformado em uma palavra-chave mágica dentro de ambientes

profissionais e acadêmicos (KINDER, 1991; JENKINS, 2003, 2006a, 2007).

Em 2003, Jenkins falou sobre narrativa transmídia em uma reunião com os

profissionais da mídia. Como todo estudioso ou profissional de mídia sabe,

pouco depois o conceito foi adotado por muitos criadores de Hollywood para

citar um certo tipo de estratégia narrativa que, além de ampliar os mundos

ficcionais em diferentes meios e plataformas, também deu importância à

participação dos fãs em tal expansão (JENKINS, 2003, 2006a; SCOLARI,

2013). O conceito passou por uma série de deslocamentos: da ficção à não-



ficção, do mundo acadêmico para o mundo profissional, dos Estados Unidos à

Europa e ao resto do mundo. Duas décadas depois de sua emergência,

‘transmídia’ parece ser um dos conceitos mais populares na mídia e nas

discussões da comunicação, que vão desde ‘jornalismo transmídia’ a

‘documentário transmída’, ‘branding transmídia’, ‘performance transmídia’, ou

até mesmo ‘gestão do conhecimento transmídia’. Hoje, muitos pesquisadores,

professores, estudantes e profissionais estão discutindo os limites do conceito e

as alternativas possíveis.

Este capítulo foca nas origens, na expansão, na naturalização, nos usos e

abusos do conceito de ‘transmídia’. Seu ciclo de vida é comparado com outras

palavras-chave da mídia e comunicação da década de 1990. O capítulo finaliza

com a apresentação de algumas alternativas conceituais e uma série de reflexões

sobre a velocidade da circulação de conceitos na sociedade contemporânea,

tanto em circuitos de discussões científicas quanto em ambientes profissionais.

A estrutura do capítulo é a seguinte: A Seção 1 se concentra nas origens do

conceito de ‘transmídia’ e na sua difusão ao longo dos últimos quinze anos. A

Seção 2 introduz as oportunidades e limitações do Ngram, uma ferramenta de

visualização de dados criado pelo Google que é usada aqui para a análise. A

Seção 3 analisa a evolução de diferentes conceitos-chave de mídia digital e

estudos da comunicação que têm sido muito populares nos últimos 25 anos,

como ‘transmídia’, ‘multimídia’, ‘hipertexto’, etc. Finalmente, a Seção 4 propõe

uma reflexão sobre a evolução e o ciclo de vida da ‘transmídia’, tanto nos

circuitos profissionais quanto nos acadêmicos/científicos, e abre a discussão

sobre possíveis conceitos alternativos para uma era ‘pós-transmídia’.

1. Sobre as origens das espécies transmídia

No campo de estudos de mídia, uma das primeiras aparições confirmadas

do conceito de transmídia foi no início de 1970, em e Celluloid Curriculum.

How to use movies in the classroom (MAYNARD, 1971), um livro que apresenta

uma série de estratégias para a exploração de filmes em um ambiente

educacional. De acordo com Maynard (ibid., p. 88-90)



A versão cinematográfica de um romance ou peça de teatro tem, para mim, duas
funções básicas na sala de aula. A primeira delas é como um substituto legítimo
para o trabalho de literatura [...] O segundo uso de filme baseado em romances e
peças que eu recomendo, sem dúvida, tem mais apelo até mesmo para o mais
tradicional professor de literatura inglesa. O estudo transmídia é uma maneira
interessante e original de pesquisar a literatura. Com isto, intento que os alunos
leiam um romance ou peça teatral e, em seguida, mostrem a versão
cinematográfica de tal obra – entretanto, não com a finalidade de reforço. O filme
deve ser visto e reconhecido pelas maneiras como trata sua prosa equivalente. O
que muda no enredo? Como são os personagens retratados? De que forma a
cinematografia complementa ou substitui as passagens descritas na prosa? Como a
ação fluida do filme “abriu” a ação do romance ou da peça? O filme comunica as
atitudes do autor? Ou, então, as distorce? Esse filme melhorou o texto de alguma
forma? [...] O método transmídia é uma maneira maravilhosa de apresentar um
estudo literário profundo na sala de aula.

Maynard, em outras palavras, estava propondo a análise das ‘traduções

intersemióticas’ ou ‘transmutações’, conforme definido por Jakobson (1959, p.

233), isto é, uma “interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de

signos não-verbais”. No entanto, também houve os pioneiros do conceito de

transmídia fora do circuito acadêmico. Nas décadas de 1960-70, havia um par

de empresas de produção de televisão utilizando o conceito, como por exemplo

Transmedia Productions, Transmedia Educational Services e Transmedia

International Corp., todas de Nova York. Para as pessoas interessadas em

arqueologia transmídia, pode ser muito sugestivo descobrir que, no nº 80 (7)

do Journal of the Society of Motion Picture and Television Engineers (1971), há

uma lista de novos membros que incluía um Sr. Carlo DeLeo, de Nova York,

apresentando-se como Supervisor de Manutenção de uma empresa chamada de

Transmedia Producer Service (SMPTE, 1971).

1.1. Intertextualidade Transmidiática

Em 1991, Marsha Kinder publicou o livro Playing with Power in Movies,

Television, and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja

Turtles, um texto em que ela apresentou pela primeira vez o conceito de



intertextualidade transmidiática para descrever como narrativas para os jovens

movem-se através de múltiplas fontes, gerando níveis diferentes de interações.

O que eu encontrei [ao gravar programas de televisão infantis de sábado de
manhã] foi uma forma bastante consistente de intertextualidade transmidiática
que posiciona jovens espectadores (1) a reconhecer, distinguir e combinar
diferentes gêneros populares e suas respectivas iconografias que atravessem
filmes, televisão, histórias em quadrinhos, comerciais, videogames e brinquedos;
(2) a observar as diferenças formais entre a televisão e o seu discurso anterior de
cinema, o qual é absorvido, parodiado, e, finalmente, substituído como o modo
dominante de produção de imagem; (3) a responder e distinguir entre os dois
modos básicos de posicionamento de sujeito relativo respectivamente a televisão
e cinema, sendo apontado diretamente por personagens fictícias ou por vozes em
off, e sendo suturado na identificação imaginária com personagens e espaços
imaginários, frequentemente através da estrutura do olhar e através das
convenções clássicas de edição de plano/contraplano; e (4) a perceber tanto os
perigos de obsolescência (como uma ameaça potencial para os indivíduos,
programas, gêneros e mídias) quanto os valores de compatibilidade com um
sistema maior de intertextualidade, no qual categorias anteriormente conflitantes
podem ser absorvidas e limites restritivos apagados (KINDER, 1991, p. 47, grifo do
autor).

No primeiro capítulo do livro de Kinder, são explicadas as origens da

intertextualidade, indicando as obras de Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva como

suas principais referências, mas não é mencionado as origens da ‘transmídia’.

Ela só indica que “neste livro, focarei principalmente nas relações intertextuais

entre diferentes meios narrativos” (1991, p. 2). Em uma entrevista conduzida

por Henry Jenkins (2015, s/p), Kinder explicou o contexto desta primeira

aplicação do conceito:

Em Playing with Power, em vez de usar o popular chavão convergência, eu cunhei
o termo transmídia porque eu o vi como um movimento deliberado e dinâmico em
toda a mídia. Esta definição, em parte, surgiu a partir de minha própria experiência
transmídia, quando completei um doutorado sobre literatura inglesa do século XVIII
em 1967 e, dois meses depois, publiquei o meu primeiro artigo, não sobre Henry
Fielding, mas sobre Blow-up, de Antonioni. Este movimento da literatura ao filme
levou um dos meus colegas literários me acusar de ter “traído o século XVIII”.



Embora lisonjeada com a acusação, percebi esse movimento nem sempre foi
escolhido livremente [...] Em Playing with Power, eu correlacionei este termo
transmídia com um novo tipo de subjetividade pós-modernista que poderia ser
historicizada. Orgulhando-se de mobilidade em vez de estabilidade, essa nova
subjetividade multifacetada estava incorporada naqueles populares brinquedos de
Transformer e no mito de As Tartarugas Ninja […].

De acordo com Kinder, as famosas tartarugas tinham adquirido o seu

próprio capital cultural “tornando-se um ‘super-sistema transmidiático’” cujo

movimento fluído através de muitos meios diferentes (de histórias em

quadrinhos aos jogos, à televisão, ao cinema, e a uma série de produtos

licenciados, todos com recompensas financeiras substanciais) os fez ainda mais

dignos de imitação” (JENKINS, 2015, s/p). Em um livro publicado com Tara

McPherson – Transmedia Frictions: e Digital, e Arts and the Humanities

(2014) – Marsha Kinder voltou ao conceito:

Ao escolher usar ‘Transmídia’ no título da nossa antologia, fui recuperando o termo
que eu tinha inventado em 1991 com Playing with Power. Mas de modo algum
me oponho à forma como os significados de transmídia expandiram – é assim que
linguagem funciona. Na verdade, Tara e eu também estávamos redefinindo o
termo ‘transmídia’, pois ele cria uma abertura para os novos meios de
comunicação que a nossa antologia não cobriu em profundidade – como
smartphones – e outros que ainda não foram inventados [...] Nós também o
estávamos usando como um substituto para o termo “interativo”, cuja definição e
conotações não são mais arduamente contestados. Por outro lado, ‘transmídia’
evoca o problema de especificidade de meio (ainda muito em contenção) sem o
apoio de um lado ou do outro. No entanto, como alguns dos ensaios em nossa
antologia sugerem, o termo também evoca transformações históricas que estamos
experimentando no momento, no qual todos os filmes, vídeos, programas de TV e
músicas estão sendo redefinidos como software ou dados, uma conversão com
consequências financeiras e culturais sísmicas (JENKINS, 2015, s/p).

Como pode ser visto, a circulação e combinação de conceitos nos circuitos

acadêmicos é fascinante e realmente vale a pena mapear esses movimentos e

apropriações, a fim de compreender as discussões teóricas e, neste caso

específico, profissionais.



1.2. Narrativas Transmídia

A contribuição conceitual mais importante para ‘transmídia’ veio em 2003,

quando Henry Jenkins publicou um artigo clássico, intitulado Transmedia

Storytelling. Moving characters from books to films to video games can make them

stronger and more compelling, na Technology Review. Neste texto, Jenkins (2003,

s/p) explicou o contexto de sua contribuição original:

No mês passado, participei de uma reunião com as principais mentes criativas de
Hollywood e da indústria de jogos, organizada pela Electronic Arts. Eles estavam
discutindo como, de maneira colaborativa, desenvolver conteúdos que seriam bons
em todas as mídias. Essa reunião reflete uma percepção crescente dentro das
indústrias de mídia, que o que é chamado amplamente de transmídia,
multiplataforma, ou narrativa aprimorada, representam o futuro do
entretenimento.

Neste artigo, Jenkins usou o adjetivo transmídia junto com diferentes

substantivos: ‘experiências transmídia’, ‘franquias transmídia’, ‘narrativas

transmídia’ e ‘histórias transmídia’. Obviamente, a combinação de maior

sucesso foi ‘narrativa transmídia’. De acordo com Jenkins (2003, s/p)

Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor - de
modo que a história possa ser introduzida em um filme, expandida através da
televisão, de romances e histórias em quadrinhos, e seu mundo pode ser
explorado e experienciado através de jogos. Cada porta de entrada da franquia
precisa ser autossuficiente o bastante para permitir o consumo autônomo: ou seja,
você não precisa ter visto o filme para desfrutar do jogo e vice-versa. Assim como
Pokémon faz tão bem, qualquer produto é um ponto de entrada para a franquia
como um todo.

Em trabalhos futuros, Jenkins desenvolveria uma concepção mais complexa

de ‘narrativa transmídia’, dando mais peso para produções dos fãs e conteúdos

gerados pelo usuário. Em outro texto clássico – Convergence Culture (2006a) –

ele descreveu a chegada de uma nova geração de criadores de conteúdo:



Há uma década, a fan fiction publicada era, em sua maioria, escrita por mulheres
na faixa dos 20, 30 anos, ou mais. Hoje, essas escritoras mais velhas estão
acompanhadas de uma geração de novos colaboradores que descobriram a fan
fiction navegando pela Internet e decidiram ver o que eram capazes de produzir.
Harry Potter, em particular, incentivou muitos jovens a escrever e compartilhar suas
primeiras histórias. (JENKINS, 2006a, p. 178).

Neste contexto, transmídia é mais do que uma história contada através de

diferentes meios: conteúdos gerados pelo usuário são um elemento básico

dessas experiências culturais. Essa ligação entre a indústria de mídia (cânone) e

cultura participativa (fandom) está no centro do livro mais popular de Jenkins,

um texto que sintetiza perfeitamente a situação no subtítulo “Onde as velhas e

as novas mídias colidem”.

1.3. O boom

O que nasceu de uma reunião com as principais mentes criativas de

Hollywood e da indústria de jogos se tornou um dos principais conceitos de

estudos de mídia contemporânea e discussões profissionais. As primeiras teses

de mestrado sobre narrativa transmídia foram supervisionados por Jenkins no

Department of Comparative Media Studies, do MIT (LONG, 2007) e, dois anos

depois, Christy Dena defendeu sua tese de doutorado intitulada Transmedia

Practice: eorising the Practice of Expressing a Fictional World across Distinct

Media and Environments, na Universidade de Sydney (DENA, 2009). No

mesmo ano, a MIT Press publicou ird Person Authoring and Exploring Vast

Narratives, de Pat Harrigan e Noah Wardrip-Fruin, uma coletânea que incluía

muitas contribuições sobre mundos de narrativas transmídia e uma entrevista

com Henry Jenkins feita por Sam Ford (HARRIGAN; WARDRIP-FRUIN,

2009). Em poucos anos foram produzidas várias teses, artigos, livros e

contribuições, todas publicações voltadas para a análise de narrativas

transmídia por diferentes disciplinas; pesquisadores aproximaram essas novas

práticas narrativas a partir da perspectiva dos fãs (HILLS, 2002; JENKINS,

2006b), da semiótica (SCOLARI, 2009), da narratologia (RYAN, 2004;

KLASTRUP; TOSCA, 2004), e da história (FREEMAN, 2016).



Do lado profissional, muitos produtores e roteiristas que trabalhavam em

expansões narrativas descobriram que eles estavam “fazendo transmídia”. Uma

das mais ativas empresas especializadas em transmídia, Starlight Runner

Entertainment, foi fundada em 2000 por Jeff Gomez e Chrysoula Artemis, três

anos antes do clássico artigo publicado por Henry Jenkins na Technology

Review. Na conferência sobre transmídia Power of Pixel (LONDRES, 2011),

Jeff Gomez explicou “como grandes empresas cinematográficas americanas,

incluindo a Disney, agora estão usando estratégias transmídia para ter um

maior retorno sobre seus investimentos. Usar mais de uma plataforma dá a um

filme uma vida mais longa, e permite vários pontos de acesso a uma história

para uma variedade de diferentes públicos” (GAUDENZI, 2013, p. 178). Mas

a narrativa transmídia não era uma novidade para os produtores europeus: em

2011 Robert Pratten e Nuno Bernardo tinham publicado, respectivamente,

Getting Started with Transmedia Storytelling (PRATTEN, 2011) e e

Producer’s Guide to Transmedia (BERNARDO, 2011). A bibliografia de “como

fazer” se proliferou nos anos seguintes ao redor do mundo, tendo como

exemplo A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and

Engage Audiences across Multiple Platforms, de Andrea Philips (2012), Guía para

la producción y distribución de contenidos transmedia, de Acuña e Caloguerea

(2012), e Storytelling e Communicazione, de Giobagnoli (2013). Como pode

ser visto, não foi só nos Estados Unidos que as estratégias transmídia estavam

no topo de interesse profissional. Neste contexto, não é tão surpreendente que

estratégias transmídia também tenham sido implementadas em outras áreas

além da ficção.

1.4. Além da ficção

Poderia ser dito que o jornalismo sempre teve um DNA transmídia,

mesmo antes do surgimento da World Wide Web e das plataformas

colaborativas: mesmo nos velhos tempos de difusão, o break news costumava

expandir do rádio para a televisão e de lá para jornais e periódicos,

acrescentando novos elementos contextuais, personagens e subenredos à

informação original. Apesar da falta de plataformas colaborativas, usuários



poderiam fornecer suas contribuições telefonando para as estações de rádio e

escrevendo cartas para os editores de jornais (SCOLARI, 2013). Esse processo,

obviamente, entrou em uma nova dimensão com a proliferação de novas

mídias e plataformas de comunicação 2.0. No presente momento, não há

meios informativos, sejam eles escritos ou audiovisuais, que não convidem seus

receptores a enviar e compartilhar comentários, fotos ou vídeos. Isso é apenas

uma das possíveis manifestações de jornalismo transmídia, uma área de

produção que também esteve sob o microscópio de pesquisadores acadêmicos.

A tese de doutorado de Kevin Moloney (2011) Porting transmedia storytelling to

journalism, foi defendida em 2011 na Universidade de Denver e, em 2012,

Denis Renó e Jesus Flores (2012) publicaram na Espanha o Periodismo

transmedia.

Qualquer mapa de narrativas transmídia e não-ficção deve incluir a área

muito ativa de documentário transmídia Neste caso, foi aplicado o conceito de

transmídia em um contexto dominado por outro conceito-chave:

‘documentário interativo’ (ou i-Doc). Mesmo que eles não sejam a mesma coisa

– um i-Doc não é necessariamente uma narrativa transmídia expandida através

de diferentes meios de comunicação, com a cumplicidade dos usuários – a

primeira tese de doutoramento sobre este assunto incluiu discussões semânticas

sobre os diferentes conceitos e definições (GIFREU, 2013; GAUDENZI,

2013). Por exemplo, em sua tese de doutorado e Living Documentary: from

representing reality to co-creating reality in digital interactive documentary, Sandra

Gaudenzi (2013, p. 177) argumentou que

Documentários transmídia são parte da maior forma de narrativas transmídia as
quais incluem narrativas ficcionais [...] Em uma história transmídia, cada
plataforma contém apenas partes da história e o usuário/participante precisa se
deslocar de uma mídia para outra para ter a imagem completa (exemplos seriam
Pandemic 1.0 de Lance Weiler, Conspiracy for Good de Trim Grim, e The Truth
About Marika de Martin Ericsson). Na última década, muitos documentários
transmídia foram produzidos, especialmente no Sul Global (LIUZZI, 2015). Dois
centros emergiram como centros de produção acadêmica e profissional na América
Latina: a Universidad Nacional de Rosario (Argentina) e a EAFIT (Colômbia). No
primeiro caso, a UNR produziu documentários transmídia reconhecidos



internacionalmente, tais como Calles perdidas e Mujeres en venta e, ao mesmo
tempo, publicaram contribuições científicas importantes (IRIGARAY; LOVATO, 2015).

A produção de documentários transmídia/interativos é tão alta que um par

de projetos foram desenvolvidos para mapear e manter bancos de dados

atualizados deste fenômeno emergente, como Inter-Doc (http://www.inter-

doc.org), Docubase do MIT (https://docubase.mit.edu) e o Radiografía del

webdoc a Catalunya (http://www.csora.org/webdoc-catalunya-estudi).

1.5. Usos e abusos

Dez anos após a introdução do conceito por Jenkins (2003), ‘transmídia’

era um conceito-chave da nova ecologia de mídia. Centenas de empresas e

profissionais de mídia de todo o mundo estavam envolvidos em todos os tipos

de propostas. Eram todos eles expressões de ‘narrativa transmídia’?

Definitivamente não. Muitas iniciativas produzidas sob o conceito guarda-

chuva intitulado transmídia não eram de fato transmídia: ou a expansão da

mídia era limitada a algumas mídias (ou seja, vídeo + página web) ou não havia

a participação do usuário. No entanto, chamá-los de ‘transmídia’ era uma

forma interessante de ganhar visibilidade e uma forma de se mostrar

atualizado.

O mesmo aconteceu em circuitos acadêmicos e científicos. Não é difícil

encontrar artigos ou teses de doutoramento que incluem o conceito de

‘transmídia’ em seu título, mas que na verdade não analisam experiências

transmídia. No entanto, a inclusão do conceito no título ou nas palavras-chave

acrescenta um certo frescor às pesquisas tradicionais sobre produções ou

processos midiáticos.

Em poucas palavras: um fantasma está assombrando o mundo midiático - o

fantasma da transmídia... Como já foi indicado, este capítulo gostaria de

descrever e analisar o ciclo de vida de conceitos como ‘transmídia’ e, na última

seção, abrir a discussão sobre possíveis alternativas, tanto nos ambientes

acadêmicos/científicos quanto nos profissionais.

http://www.inter-doc.org/
https://docubase.mit.edu/
http://www.csora.org/webdoc-catalunya-estudi


2. Uma Abordagem Culturonomical

É possível mapear este ‘big bang’ da narrativa transmídia? Sem descartar

metodologias mais específicas baseadas em uma análise mais profunda nas

bases de dados científicos, este trabalho irá propor uma descrição exploratória

inicial e uma análise do ‘boom da transmídia’ dos anos 2000-2010 baseado no

Google Ngram Viewer.

Em 2010, o Google apresentou Ngram, uma ferramenta de pesquisa

baseada na análise de milhares de livros digitalizados e inspirado pela lógica do

culturomics
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. De acordo com Michel (et al., 2011, s/p) uma análise

computacionais culturomics poderia fornecer

insights sobre campos tão diversos como a lexicografia, a evolução da gramática, a
memória coletiva, a adoção da tecnologia, a busca da fama, a censura e
epidemiologia histórica. Culturomics estendem os limites da pesquisa quantitativa
rigorosa para uma ampla gama de novos fenômenos que abrangem as ciências
sociais e as humanidades.

Inspirado nas obras de Jean-Baptiste Michel e outros pesquisadores de

Harvard e MIT, o Google Ngram Viewer foi lançado em dezembro de 2010.

Esse visualizador é um motor de buscas on-line que mostra em gráficos as

frequências de qualquer conjunto de sequências de pesquisa, delimitado por

vírgulas usando uma contagem anual de n-gramas
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 encontradas em fontes

impressas entre 1500 e 2008. O programa pode procurar por uma única

palavra ou frase, incluindo erros ortográficos ou expressões sem sentido.

Em relação aos seus limites, o Ngram tem sido criticado pelo OCR

(reconhecimento óptico de caracteres) impreciso dos livros (ou seja, em livros

antigos um “s” longo minúsculo
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 parece como um “f”, um fato que há muito

engana computadores). No entanto, os pesquisadores consideram que existe

uma superabundância de literatura científica em relação a outros textos.

Finalmente, a ferramenta tem sido criticada por incluir textos datados ou

categorizados de maneira incorreta. De acordo com Pechenick, Danforth e

Dodds (2015, s/p)



o conteúdo do corpus do Google Livros não representa uma amostragem imparcial
de publicações. Além de ser como uma biblioteca, a evolução do corpus ao longo
dos anos 1900 está cada vez mais dominada por publicações científicas em vez de
obras populares [...] o poder sedutor do corpus do Google Livros para
imediatamente quantificar uma vasta gama de tendências linguísticas justifica
uma abordagem muito cautelosa em relação a qualquer esforço para se extrair
resultados cientificamente significativos.

De acordo com Zhang (2015, s/p)

Uma das armadilhas em usar n-gramas para adivinhar a popularidade de pessoas,
ideias ou conceitos é que um livro só aparece uma vez – independente se ele já foi
lido uma ou milhões de vezes. O Senhor dos Anéis aparece lá uma única vez [...] e,
do mesmo jeito, aparece um artigo aleatório sobre mecânica. Os dois textos são
ponderados de forma igual. Isso não reflete sobre o que as pessoas estão falando
tanto como reflete o que as pessoas estão publicando – e, até muito
recentemente, a maioria das pessoas não tinha acesso à publicação. Tipo, o que
isso realmente te diz sobre linguagem?

Além desses limites, a ferramenta Google Ngram Viewer tem sido utilizada

por estudiosos de diferentes disciplinas para quantificar a mudança de

paradigma na demografia (BIJAK et al., 2014), analisando a variação cultural e

histórica em conceitos (OISHI et al., 2013) e demonstrando o aumento da

linguagem concreta no inglês americano nos últimos 200 anos (HILLS,

ADELMAN, 2015). Ris (2015) usou o Ngram para analisar a evolução do

conceito de grit
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 em discursos educacionais, enquanto Zeng e Greenfield

(2015) acharam que seria uma ferramenta útil para investigar mudanças de

valores culturais na China entre 1970 e 2008, assim com a relação da alteração

de valores com mudanças ecológicas. Erez Lieberman Aiden, um geneticista

computacional que participou do artigo original sobre culturomics, reconhece

que mesmo que “estes problemas existam no corpus do Ngram”, eles “existem

em qualquer ferramenta de medição na ciência”. Ele afirma que “qualquer

campo saudável vai incluir pessoas que são excessivamente entusiasmadas, que

usam dados de uma forma que não pode ser justificada. E outras pessoas

tentam frear isso” (apud ZHANG, 2015, s/p). Do ponto de vista do presente



capítulo, o Ngram é uma ferramenta útil para uma primeira abordagem

exploratória sobre o ciclo de vida de conceitos, tanto em ambientes acadêmicos

quanto profissionais.

3. O ciclo de vida dos conceitos

3.1. O ciclo de vida de multimídia e outros conceitos
ciberculturais

Hoje, ‘multimídia’ é um conceito popular aceito pelo dicionário Oxford,

mas não é mais um termo tão ‘legal’ em ambientes profissionais. Se

verificarmos a evolução do conceito de multimídia no Google Ngram Viewer,

podemos ver o progresso da popularidade desta palavra em livros publicados

em língua inglesa (Fig. 1). Esta imagem mostra muito claramente que o boom

do conceito ocorreu no final da década de 1980 / início da década de 1990,

quando a combinação de computadores pessoais, CD-ROM e World Wide Web

fizeram a produção de conteúdos e discursos multimídia digitais aumentarem.

Figura 1 - Pesquisa sobre termo “multimídia” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018



O Google Ngram Viewer é uma ferramenta sofisticada que também mostra

as principais substituições para multimídia (Fig. 2).

Figura 2 - Principais substituições para “multimídia” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018

Como pode-se observar, as diferentes combinações (‘conteúdos

multimídia’, ‘dados multimídia’, ‘serviços multimídia’, etc.) foram parte da

decadência do conceito. A única exceção parece ser ‘aplicação multimídia’; este

aumento no uso do conceito não é tão estranho se o conectarmos à

disseminação de dispositivos móveis e aplicativos multimídia em meados da

década de 2000.

A decadência do conceito de ‘multimídia’ não foi um fenômeno único:

outros conceitos que eram muito populares na década de 1990 entraram em

um processo de decadência no final da década. Se analisarmos a evolução de

outros conceitos que faziam parte das ciberculturas emergentes no mesmo

período, vemos uma situação muito semelhante. Por exemplo, os conceitos de

‘hipertexto’ (Fig. 4) e ‘realidade virtual’ (Fig. 3), um conceito popularizado

pelo livro Virtual Reality: e Revolutionary Technology of Computer-Generated

Artificial Worlds - and How It Promises to Transform Societ, de Howard

Rheingold (1991), seguiram o mesmo caminho que multimídia: após uma



íngreme escalada no início de 1990, sua popularidade começou a cair a partir

do fim da década.

Figura 3 - Pesquisa sobre termo “realidade virtual” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018

Figura 4 - Pesquisa sobre termo “hipertexto” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018



No entanto, outros conceitos ciberculturais como ‘comunidade virtual’

(Fig. 5), muito popular na década de 1990, seguiram um caminho diferente:

seu ciclo de vida foi estendido até a década de 2000. Neste caso, o surgimento

de sites de redes sociais (Haboo foi lançado em 2000, Delicious, LinkedIn e

MySpace em 2003, Orkut, Flickr e Facebook, em 2004, Twitter em 2006, etc.)

alongou o ciclo de vida da ideia de “comunidade virtual”, um conceito

também popularizado por Rheingold (1993) em seu livro e Virtual

Community: Homesteading on the Electronic Frontier.

Figura 5 - Pesquisa sobre termo “comunidade virtual” pelo Ngram. Fonte: Google
Ngram Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018

Para concluir esta breve introdução aos ciclos de vida dos conceitos

ciberculturais, poderia ser útil analisar o aparecimento de novos conceitos que

substituem os antigos, por exemplo ‘web 2.0’ (Fig. 6), um termo introduzido

por Tim O' Reilly em uma conferência realizada em São Francisco, em

outubro de 2004 (http://conferences.oreillynet.com/web2con/) e popularizado

mais tarde em um artigo (O'REILLY, 2005).

http://conferences.oreillynet.com/web2con/


Figura 6 - Pesquisa sobre termo “web 2.0” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram Viewer.
Acesso em: 01 jul. 2018

Como pode ser visto, conceitos vêm e vão, seguindo ciclos de

popularidade. No ambiente digital, estes ciclos parecem ser muito acelerados:

um conceito tem uma vida útil que raramente ultrapassa uma década. Embora

o conceito de transmídia não esteja diretamente ligado ao desenvolvimento

tecnológico digital – narrativas transmídia têm existido durante todo o século

XX (FREEMAN, 2016) – é conveniente levar em conta a evolução dos

conceitos ciberculturais quando o analisamos.

3.2. O ciclo de vida da ‘transmídia’

Como foi visto, as primeiras aparições do conceito de transmídia foram em

1960-1970, tanto nos meios educacionais quanto em circuitos profissionais e

sua popularização se iniciou na década de 1990 (com ‘intertextualidade

transmídia’, de Kinder), e explodiu no 2000 com ‘narrativa transmídia’, de

Jenkins. O Google Ngram Viewer representa muito bem este caminho de

aumento na disseminação (Fig. 7).



Figura 7 - Pesquisa sobre termo “transmídia” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018

A visualização das principais substituições produz a seguinte imagem (Fig.

8). Duas combinações importantes emergem: ‘intertextualidade transmídia’ e

‘narrativa transmídia’. O primeiro, mostra uma curva de uma popularidade na

década de 1990 e, então, permanece estável posteriormente; o segundo, é

consistente com a popularização definitiva do conceito depois das principais

publicações de Jenkins dedicadas à narrativa transmídia, em 2003 e 2006.



Figura 8 - Principais substituições do Ngram para transmídia. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 01 jul. 2018

Para concluir esta seção, pode ser útil visualizar um par de conceitos que

estão muito perto de ‘narrativa transmídia’. Se falar sobre narrativa transmídia

significa falar de uma narrativa que se expande através de diferentes meios, com

a cumplicidade dos usuários, poderia ser interessante verificar a popularidade

de ‘conteúdo gerado pelo usuário’ (Fig. 9) e ‘fanfiction’ (Fig. 10). Como pode

ser observado, os dois conceitos partilham a mesma curva ascendente.

Figura 9 - Pesquisa sobre termo “conteúdo gerado pelo usuário” pelo Ngram. Fonte:
Google Ngram Viewer. Acesso em: 15 set. 2018



Figura 10 - Pesquisa sobre termo “fanfiction” pelo Ngram. Fonte: Google Ngram
Viewer. Acesso em: 15 set. 2018

Após esta exploração da popularidade dos diferentes conceitos, é possível

refletir sobre o seu ciclo de vida e, especificamente, sobre a evolução da

‘transmídia’. A próxima seção apresenta essas reflexões e algumas hipóteses

sobre a futura evolução do conceito.

Conclusões: além da transmídia

Como será a evolução futura do conceito de ‘transmídia’? Considerando a

evolução de conceitos muito semelhantes – como multimídia – que surgiram

na década de 1980 e 1990, e tendo em conta os seus usos e abusos, tanto em

circuitos acadêmicos e profissionais, não seria tão surpreendente se o conceito

terminasse até por ser abandonado em prol de outras novas palavras.

No caso específico dos usos profissionais, se todas as empresas midiáticas

produzem e ‘vendem’ transmídia, então, em poucos anos as mesmas empresas

precisarão de novos conceitos para se diferenciar em um mercado superlotado.

A partir desta perspectiva, o conceito de ‘transmídia’ pode seguir o mesmo

caminho de ‘multimídia’ vinte anos atrás. Nesse contexto, as empresas

midiáticas (a partir das grandes corporações às unidades de produção



individuais) irão procurar novos conceitos para diferenciar o que elas oferecem

e, assim, ganhar visibilidade no mercado. Novos conceitos como ‘narrativa

imersiva’ ou ‘experiência narrativa’ – na linha de ‘experiência do usuário’ ou

‘UX’ – poderiam ser possíveis substitutos no altamente competitivo mercado

de produção de mídia.

Em circuitos acadêmicos e científicos a situação é diferente: o ciclo de vida

de conceitos é mais longo do que em mercados profissionais. Embora existam

conceitos da moda nas ciências sociais (‘signo’ ou ‘estrutura’ na década de

1960, ‘texto’ e ‘discurso’ na década de 1980, etc.), tal como ‘hipertexto’ ou

‘multimídia’, o conceito de ‘transmídia’ deve durar mais do que em circuitos

profissionais. Não seria tão estranho que em 20 ou 30 anos ainda haja

estudantes de doutorado desenvolvendo teses sobre ‘narrativa transmídia’ ou

‘documentário transmídia’, da mesma forma que os pesquisadores de hoje

ainda aplicam o conceito de ‘hipertexto’ desenvolvido por Nelson (1992) e

Bush (2001[1945]) meio século atrás.

No entanto, a discussão sobre novos conceitos além de ‘narrativa

transmídia’ poderia ser refrescante para discussões científicas. Seria ‘narrativa

transmídia’ a melhor maneira de nomear essas práticas narrativas colaborativas?

Pesquisadores deveriam falar sobre ‘narrativa transmídia’ ou ‘mundos narrativos

transmídia’? Estas perguntas podem direcionar a discussão para questões

adjacentes como: Seria ‘narrativa transmídia’ um processo ou um produto

textual? Jenkins introduziu esta ideia em 2007:

A narrativa transmídia representa um processo onde elementos integrantes de
uma ficção se dispersos sistematicamente através de múltiplos canais de entrega
com a finalidade de criar uma experiência de entretenimento unificada e
coordenada. Idealmente, cada meio faz a sua própria contribuição única para o
desenrolar da história (JENKINS, 2007, s/p).

Se a ‘narrativa transmídia’ é um processo que leva à criação de ‘mundos

narrativos transmídia’, então ela poderia ser considerada como um ramo de

design: ‘design de narrativa transmídia’. Esta nova concepção de criação

narrativa, longe da tradição escrita, tornaria possível recuperar muitas ideias e



processos de diferentes disciplinas e áreas profissionais – da arquitetura ao

Design inking – e integrá-los com as contribuições mais tradicionais da

semiótica, narratologia e estudos literários.

Como pode ser visto, a análise do ciclo de vida de conceitos não é apenas

uma questão crucial para os profissionais que precisam se diferenciar em um

mercado sobrecarregado: se as teorias emergem de redes de conversação

(SCOLARI, 2008), então também é útil para estudiosos que estes reflitam

sobre os conceitos que usam em discussões científicas diárias.
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reconhecimento de voz e escrita, em traduções automáticas e na correção ortográfica.

73 N. do T.: O “s” longo é comumente utilizado atualmente como símbolo integral ∫
em cálculos.

74 N. do T.: Grit, palavra inglesa que pode ser traduzida como garra ou determinação, é
um conceito definido pela psicóloga Angela Duckworth como a característica que
permite que um indivíduo trabalhe arduamente e mantenha-se focado para atingir
objetivos a longo prazo.



Serialidade como variável para
compreender as narrativas
transmídia multiplataforma

João Senna Teixeira
Maria Carmen Jacob de Souza

Introdução

Os estudos acerca de narrativas transmídia formam um campo de pesquisa

relativamente novo, tendo pouco mais de vinte anos. Observou-se pujante

produção científica sobre essa temática devido ao interesse gerado pela explosão

de diferentes formas de contar histórias proporcionado pelas novas mídias,

especialmente as digitais. O aspecto central salientado inicialmente nesse

campo foi o modo como se contava histórias em múltiplas mídias. Outras

questões e temas auxiliares também são observados, como o interesse em

examinar as potencialidades específicas de cada mídia, os modelos de gestão

empreendidos pelas empresas para promover a confecção de grandes mundos

ficcionais de modo a favorecer a relação entre fãs e o consumo de histórias

multiplataforma.

Os modos de composição da serialidade têm sido, todavia, um tópico

secundário. Estudos especificamente sobre narratologia transmídia (RYAN,

2015; RYAN; THON, 2014) tocam na questão da serialidade como

pressuposto e não como um elemento central desse fenômeno. De qualquer

modo, essa lacuna causa espanto, afinal o processo de contar histórias em



múltiplas mídias pressupõe sua segmentação em partes e a coordenação entre

elas.

Nosso objetivo neste trabalho foi, portanto, salientar a importância da

análise dos recursos de serialidade empregados nas narrativas transmídia,

mostrando os seus modos de funcionamento. Destacamos os projetos

transmídia que utilizam múltiplos suportes que envolvem narrativas seriadas

que ressaltam as relações de continuidade entre elas. O intuito foi esquadrinhar

aspectos centrais sem a pretensão de esgotá-los.

Nossa exposição será dividida em três momentos distintos: primeiro iremos

definir como compreendemos serialidade, apresentar o conceito de

continuidade narrativa (TEIXEIRA; DE SOUZA, 2019) e as categorias a

partir das quais se observa como a continuidade opera (MEIER; TEIXERA,

2020; TEIXEIRA, 2019). Num segundo momento vamos tratar de uma das

interveniências contextuais que permitem compreender como essas relações de

continuidade seriada são confeccionadas, qual seja, a coordenação do processo

por equipes heterogêneas para gerir, por um lado, a montagem desse feixe de

relações nas obras seriadas e por outro, as redes de relações entre as obras que

tendem a ser aglutinadas por meio de aparatos complexos multiplataforma. Por

último, apresentamos o resultado da breve análise dos modos de composição

da serialidade nas narrativas transmídia multiplataforma do caso do Marvel

Cinematic Universe - MCU. Concentramos a atenção nos recursos da

continuidade presentes nas estratégias de organização narrativa das principais

obras desse universo e nas ações que coordenaram as interfaces entre os

múltiplos meios que compõem o projeto transmídia desse Universo.

O arcabouço teórico metodológico aqui adotado apresenta um conjunto de

ferramentas desenvolvidas ao longo da última década para o estudo de

narrativas seriadas (NEVES, 2012, 2018; SANTOS, 2013, 2017; TEIXEIRA;

DE SOUZA, 2019; TEIXEIRA, 2014, 2019) no âmbito dos grupos de

pesquisa Atevê (UFBA) e Grafo-Navi (UFF) que colaboraram para o exame

dos usos dos recursos de serialidade nas narrativas transmídia multiplataforma.

1. Serialidade e relações de continuidade



Os estudos sobre a ficção seriada para televisão e outros meios tendem a

contrapor dois regimes ou modelos de serialidade salientando uma oposição

entre eles (NEVES, 2018, p. 117). O primeiro deles trata do modo episódico,

reiterativo, em que cada parte narrativa é independente da próxima, tem sido

usualmente reconhecido pelo termo series; o segundo trata do modo

continuado, progressivo, em que cada segmento narrativo é interconectado

com os outros, também, reconhecido com frequência pelo termo serial. A

diferença central entre eles nessa abordagem é o modo como os segmentos

seriados se organizam entre si, ou seja, o modo de estruturar as relações entre

os elementos que compõem o regime de serialidade. Para ilustrar essa

polarização, temos no primeiro modelo, series, segmentos que se fecham em si,

enquanto no outro, serial, elas se encadeiam, cada parte construída a partir da

anterior e preparando a seguinte em movimentos que mantêm aberta a

progressão das estórias. Nesse último caso, com a ênfase nas estratégias

geradoras da interrupção promotora da expectativa e do desejo de experimentar

o prolongamento das estórias (BUONANNO, 2008).

No entanto essa abordagem que enfatiza os modelos polarizados de

composição dos elementos da serialidade não tem como dar conta da forma

granular dos modos pelos quais os recursos da serialidade efetivamente se

apresentaram no desenrolar de cada produto de ficção seriada. A ficção seriada

prioritariamente episódica(series) costumeiramente lança mão de tramas

secundárias continuadas que exploram a vida amorosa de seus personagens. Da

mesma forma, produtos seriados altamente continuados podem ter tramas

episódicas sem nenhuma consequência para as partes posteriores, como os

casos médicos ou policiais dos dramas de locais de trabalho. Pode-se observar

até mesmo casos de séries episódicas que ao longo de sua exibição acumulam

consequências dos episódios anteriores até se tornarem mais continuadas,

mesmo que se mantenha o recurso episódico, onde cada parte pode ser

compreendida em separado. Vale sinalizar as séries que contam uma história

altamente continuada e apresentam partes independentes que não estão

relacionadas com as anteriores e nem convocam uma relação com os segmentos

posteriores. Por fim, o uso dos recursos de serialidade episódico e continuado



de modo imbricado em um mesmo produto, empregando essas estratégias ao

mesmo tempo ou de modo alternado.

Esclarecemos que neste trabalho não haverá uma discussão pormenorizada

dos diferentes modelos ou regimes de serialidade observados na ficção seriada

contemporânea para televisão e internet. Recomendamos Barbieri (1992),

Neves (2018) e Teixeira (2019) que expõem suas diferenças e propriedades.

Nosso objetivo neste momento é destacar que o mais relevante neste debate é

atentar para a diversidade atual nos modos de compor a serialidade e que essa

miríade de possibilidades dificulta e compromete as classificações que tendem a

sobrevalorizar as polarizações classificatórias. O que se observa é que coexistem

múltiplos regimes e estratégias nas mesmas obras. Um dos elementos que

permite observar e compreender esses modos de compor a serialidade nas obras

é a continuidade narrativa.

Essa escolha pelo exame da continuidade narrativa como princípio

gerenciador da serialidade se torna necessária porque ela já está no modo como

descrevemos os modelos seriados cotidianamente e também na oposição

binária: series – não continuada; serial – continuado
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. Portanto, se

compreendermos a continuidade como um elemento que pode se apresentar

em maior ou menor intensidade em determinadas narrativas seriadas, podemos

entendê-la como chave central para examinar como a serialidade se manifesta.

Um segundo ponto é que, como já mencionamos antes, a continuidade

narrativa não é algo que pode ser medido simplesmente pela narrativa seriada

como um todo, é possível que séries prioritariamente episódicas apresentem

tramas continuadas e que séries continuadas apresentem tramas episódicas. Por

isso devemos entender que a continuidade se encontra nos elementos mais

decompostos das narrativas seriadas, nas suas tramas. Mais especificamente, em

como suas tramas se relacionam com as partes da narrativa seriada, se elas se

encerram ao final de cada uma delas ou se elas continuam de uma parte para

outra.

Essa premissa estimulou o nosso interesse em aprimorar o conceito de

continuidade narrativa durante os últimos anos (TEIXEIRA; DE SOUZA,

2019; TEIXEIRA, 2012) e atualizado mais recentemente (MEIER; TEIXERA,

2020; TEIXEIRA, 2019). Esforço que redundou na definição de continuidade



narrativa como a “relação de necessidade narrativa entre duas ou mais histórias,

em que a mais antiga precisa ser conhecida para a fruição da mais recente”

(TEIXEIRA; DE SOUZA, 2019, p. 139). Isso significa que a continuidade

imprime uma demanda cognitiva ao apreciador para que ele lembre de

determinadas partes anteriores para compreender a narrativa corrente.

As narrativas continuadas também oferecem apoio para que o apreciador

consiga compreender a narrativa da parte corrente. Esse apoio toma a forma de

elementos intra-narrativos e extra-narrativos. Os primeiros são, dentre outros

recursos, as reiterações dos pontos centrais da trama pelos personagens e

repetições de cenas de partes anteriores. Os elementos extra-narrativos ou

paratextuais são, dentre muitos, recapitulações ao começo do episódio, resumos

em publicações diversas (revistas, sites), recapitulações em peças publicitárias

etc. É preciso, no entanto, diferenciar quais os aspectos cognitivos demandados

do apreciador com as técnicas utilizadas para facilitar essa demanda. Dizendo

de outro modo, as tramas muito reiterativas, mas altamente continuadas, como

é o caso das telenovelas, não diminuem a demanda cognitiva de base feita ao

apreciador em comparação com tramas pouco ou nada reiterativas, apenas

usam outros instrumentos para que essa demanda possa ocorrer.

Para ampliar a compreensão desse fenômeno ‘em separado ou em

combinação com a continuidade narrativa’ mostra-se necessário ampliar o

escopo da análise e ir além da continuidade narrativa que se dá no nível da

trama. Torna-se vital tratar de duas outras formas de continuidade auxiliar. A

primeira, grosseiramente chamada aqui de continuidade temática, refere-se à

existência de um espectro de temas e formas de tratá-los que auxiliam a manter

a coerência da narrativa seriada. Comumente não percebemos essa

continuidade temática a não ser nos eventos em que ela é quebrada, seja de

modo intencional ou não por parte dos realizadores. As quebras intencionais

costumam vir com grandes divergências em termos de gênero e de expectativa

em relação ao segmento narrativo em causa e precisam ser comunicadas

claramente ao apreciador, como em especiais musicais (Scrubs, 2001 - 2010) e

Flash, 2014, -) ou de terror (Treehouse of horror em Simpsons, 1989 -). Além

disso existem séries cuja relação central entre as partes (ou entre uma

temporada e outra) é de continuidade temática, ou seja, que o que faz as séries



possuírem unidade não é a continuidade de tramas ou de um mundo, mas sim

de um tema a ser explorado. Temos aqui os diferentes tipos de séries

antológicas pouco continuadas como Black Mirror (2011 -) e American Horror

Story (2011 -), altamente continuada dentro de cada temporada.

O segundo tipo de continuidade auxiliar é a continuidade do mundo

ficcional, algo que tomamos como dado em séries altamente continuadas, mas

que pode apresentar uma maior quantidade de nuances do que vemos a

princípio. A questão central é que precisamos separar a continuidade da trama

das consequências que ela gera naquele mundo, ou seja, identificar se existe um

acúmulo de consequências que vai modificando aquele mundo para além da

trama central. Afinal, é possível imaginar uma trama continuada em múltiplas

partes que ao seu final, retorne ao estágio anterior, como os antigos “seriais” de

Doctor Who. Da mesma forma, uma série com tramas não continuadas pode

apresentar consequências posteriores, sendo que as tramas não dependem

desses acontecimentos para serem compreendidas, pois ocorre uma progressão

do mundo e não a progressão de uma trama individual. Séries animadas

utilizam bastante desse artifício, apresentando tramas não continuadas, mas

acumulando consequências ao longo do tempo, Steven Universe (2013-2020) é

um ótimo exemplo.

Com base nesse conceito de continuidade, foi possível reconhecer

parâmetros mais flexíveis para examinar os modelos de serialidade na ficção

seriada contemporânea. Adotamos para esse fim os quatro modelos seriados de

Barbieri (1992) pois permitem observar nos produtos seriados de ficção uma

variação nos graus de continuidade e nos modos de tecer a continuidade entre

os mundos ficcionais.

Em linhas gerais, o primeiro deles, o Iterativo, é reconhecido quando a

trama termina ao final da parte e não há consequências ou continuidade para a

parte seguinte. No modelo Espiral a trama termina ao final da parte, não há

continuidade, mas há consequências para a parte seguinte. Na Quase saga a

trama se prolonga por múltiplas partes, com continuidade e consequências

entre elas, mas não necessariamente com as partes anteriores e posteriores. Por

fim, no caso da Saga a trama se prolonga por múltiplas partes com



continuidade e consequências ao longo de toda a série, se baseia na sucessão

dos arcos narrativos.

Esses modelos de serialidade propostos por Barbieri permitem, ainda, o

exame das estratégias da continuidade temática. Lembramos que não é um

recurso de fácil apreensão, pois tende a ser mais relevante quando ela é

quebrada ou quando ela é o principal recurso para compor a continuidade na

série. A combinação desses dois feixes de análise, as tramas e os temas, geram

um amplo leque de possibilidades. Assim, podemos ter uma série Iterativa

temática quando cada parte é independente entre si, compartilhando apenas

continuidade temática com as outras partes. Também podemos ter uma Quase

Saga temática em que uma trama continuada se encerra ao final de uma

temporada, ou seja, não apresentará continuidade narrativa, apenas temática,

com a temporada posterior. Outra situação possível, aqui chamada de

Descontinuidades Iterativas Temáticas, caracteriza-se pela presença de uma

parte que foge em tema ou gênero do restante da série.

Acreditamos que esse parâmetro de análise ofertado pelos modelos de

Barbieri é flexível o suficiente para dar conta da maioria dos fenômenos

seriados, pois mobiliza a decomposição da continuidade narrativa no nível da

trama e, junto com nossa adição, dos temas. Mais ainda, incita a percepção da

coexistência de diversos desses modelos em uma mesma série. Existe, porém,

uma limitação nessa abordagem que merece destaque: ela pressupõe uma

linearidade na progressão da continuidade seriada. Sabe-se que há casos onde se

coloca em continuidade partes não sequenciais, de modo que existem saltos na

construção da continuidade (por exemplo, coloca em continuidade a parte 12

com a 24 sem precisar fazer o mesmo com as partes 13 a 23). Quando isso

ocorre, não é possível encaixar essa situação em qualquer um dos modelos

seriados anteriores. Perde-se a capacidade de caracterização do conjunto de

estratégias de continuidade que operam na série. Não seria uma trama em

Espiral porque a trama tem continuidade, poderia ser uma Quase saga, mas

pode vir a ter consequências para partes posteriores, o que a eliminaria, e não

poderia ser uma Saga porque não existe uma progressão constante, mas sim a

recuperação de algo do passado.



Para lidar com essa limitação foi preciso voltar para a compreensão de que

a continuidade narrativa é uma relação entre elementos narrativos, mais

comumente tramas, em diferentes segmentos narrativos de uma série e evitar

tratar as relações entre eles como uniformes e somente acumulativos. Assim, ao

identificarmos as diferentes relações de continuidade possíveis, poderíamos

classificar o modo como elas conectam as diferentes partes de uma série sem se

preocupar com o encaixe em um modelo seriado previamente classificado. Na

verdade, poderíamos fazer o caminho inverso para entender como os modelos

propostos por Barbieri, por exemplo, são construídos através de cristalizações

dessas relações de continuidade nos produtos seriados por ele examinados.

Tais premissas permitiram desenvolver cinco relações de continuidade

possíveis (MEIER; TEIXERA, 2020; TEIXEIRA, 2019) a partir dos diferentes

graus de necessidade para se compreender aquela parte, além de indicadores de

encaixes para o futuro e entre partes já existentes. São elas: 1. Citação: Menção

a outro elemento que não é necessário para a compreensão dessa parte

específica e adiciona pouca informação a essa parte narrativa; 2. Referência:

Menção a outro elemento que adiciona alguma informação para a

compreensão dessa parte narrativa; 3. Recuperação: Menção a outro elemento

que é necessário para a compreensão dessa parte específica; 4. Gancho:

Apresentação de um elemento de forma breve com a clara intenção de ser

recuperada numa parte posterior; 5. Preenchimento: Quando uma cena,

sequência ou obra inteira conecta duas partes ou eventos já mencionados em

partes anteriores.

Essas categorias nos permitem avaliar como a continuidade ocorre ponto a

ponto e não mais num contínuo entre as diversas partes de uma série. Ou seja,

podemos entender como os vários elementos narrativos (tramas, personagens,

locais etc.) se concatenam sem estarmos presos a lógica da progressão linear dos

segmentos narrativos como é requisitado pelos modelos de Barbieri. A questão

central deixa de ser como cada parte se liga com as outras e passa a ser o que

cada parte demanda do apreciador e onde essa demanda o leva, permitindo que

mapeemos ligações não lineares e também levemos em conta os múltiplos

caminhos possíveis que um apreciador pode fazer dentro de um determinado

mundo seriado, incluindo as dificuldades, lacunas e méritos desses percursos.



Para examinar esses aspectos vamos retornar a discussão anterior sobre

continuidade, agora à luz dessas novas categorias. Pouca continuidade pode ser

lida como cada parte faz citações a tramas e personagens que foram resolvidas

em partes anteriores, demonstrando as consequências do mundo, mas sem que

isso seja necessário para a compreensão dos episódios isolados. Em outros

casos, podemos ter alguma continuidade, com referências, mas que ainda

permitam a compreensão daquela parte, mesmo com algumas perdas. E

quando mencionávamos alta continuidade, estamos falando de recuperações,

relações de continuidade cuja parte atual não faz sentido sem o conhecimento

das anteriores. Já os ganchos dizem respeito a um tipo de relação de

continuidade que não é visto diretamente pelos modelos seriados de Barbieri,

mas uma relação que não aponta para o passado, mas sim para o futuro, para

uma promessa de que aquela informação será recuperada, o que indica alta

continuidade. E o preenchimento é o melhor exemplo de não linearidade, já

que apresenta uma parte posterior que se encaixa numa ordem já estabelecida,

preenchendo lacunas e explicando acontecimentos que, normalmente, não são

essenciais.

2. Narrativas transmídia e gestão canônica

Uma das motivações para a formulação dessa abordagem analítica foi a

diversidade de regimes de serialidade observados nos produtos seriados que

compõem um projeto empresarial que prevê diversidade de modos de

continuidades narrativas entre peças ficcionais que fazem parte do escopo de

narrativas transmídia multiplataforma gestadas por essas organizações. Outra

motivação foi conceber uma abordagem que privilegiasse o ponto de vista do

apreciador que precisa compreender as diversas e nem sempre previsíveis

relações de continuidade entre essas peças para manter vivo o desejo de ampliar

a experiência da fruição. Em suma, acreditamos que essas categorias ajudam a

pensar como a serialidade se apresenta nessas obras sem adaptações ou

concessões. Mais do que isso, podemos observar as relações de continuidade

entre diversas mídias e notar o quanto elas demandam de conhecimento

prévio, quais são os pontos de convergência da continuidade, e quais os pontos



de saída posteriores, além de poder mapear os caminhos narrativos mais

comuns e como cada mídia pode facilitar ou dificultar esses percursos que

devem favorecer os enlaces com os interesses dos apreciadores.

Quanto mais diversos são os caminhos, mídias, formatos e plataformas,

mais complexo é o planejamento das organizações que necessitam conceber e

orquestrar os esforços das equipes de criação e a gestão narrativa desses

mundos. São necessários profissionais para cada uma das mídias utilizadas,

como também alguma coordenação entre essas múltiplas equipes para que o

projeto possa constituir um todo coeso. Para compreender essa gestão do

projeto das narrativas transmídia salientamos alguns dos fatores essenciais que

precisam ser balanceados. O primeiro deles é a coerência narrativa do projeto

(cada parte conta uma história que deve fazer sentido com as outras), depois

temos a especificidade das mídias empregadas para difusão de cada uma das

partes (que devem estar bem adequadas às possibilidades dessa plataforma), e

por fim, o cuidado na seleção e gestão dos profissionais envolvidos na criação e

realização de cada parte (a gestão dos interesses dos criadores de cada uma

delas).

Acionamos o conceito de cânone em obras ficcionais seriadas para avançar

nessa reflexão
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. Resultados de nossas pesquisas recentes (TEIXEIRA, 2014;

2019) nos mostram que a dupla concepção de cânone enquanto um sistema

validativo (o que é verdadeiro naquele mundo) e valorativo (quais são as

melhores obras daquele mundo) é essencial para darmos conta da

institucionalidade do cânone nos mundos ficcionais. Essas duas dimensões

devem ser examinadas conjuntamente, principalmente em contextos de

constante transformação da percepção de valor das obras canonizadas, de

alterações dos envolvidos no sistema de julgamento e nas instâncias de criação e

consumo das obras.

Os mundos ficcionais geridos por empresas apresentam um cenário

distante da noção de autoridade autoral como fundadora do cânone. Casos

clássicos, como as editoras de comics de super-heróis (Marvel e DC) e Doctor

Who (BBC), mostram que existe a possibilidade da fundação de um cânone

sem que os autores sejam as figuras centrais dos seus critérios de validação e

autoridade. Claro que, em todos esses casos, a figura do autor ainda é relevante



– os quadrinhos da Marvel tiveram durante décadas a frase “Stan Lee Presents”

em suas capas – mas, a autoridade advinha que se estava lendo uma revista da

Marvel e, como tal, se presumia canônica
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; ou se sabia que o episódio de

Doctor Who era canônico, pois foi produzido pela BBC.

Nos casos em que o mundo se expande narrativamente, o cânone é tanto

uma riqueza a ser explorada quanto um sistema de controle que interdita o que

pode ser adicionado. Sistema que precisa considerar mais uma variável

importante nessa equação: a relação com os fãs. Proctor (2018) nos diz que há

alguma diferença fundamental no modo como criadores e fãs lidam com o

cânone: os primeiros, o consideram como lei e os segundos, como fonte de

discussão e reinterpretação. Proctor está correto, em parte. Enquanto criadores

lidam com o cânone como um modo de controle narrativo, de expansão e de

coesão dos mundos ficcionais, os fãs estão interessados em exploração e

especulação. Essas duas formas de lidar com o cânone não precisam ser

conflitantes e, muitas vezes, podem ser complementares
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Retomemos, então, o que temos salientado até então: é mister compreender

a composição do cânone dos mundos ficcionais transmídia contemporâneos.

Principalmente quando os mundos ficcionais se expandem de forma não linear.

Essa circunstância demanda a combinação de fatores que aumentam a

necessidade de coordenação da composição do cânone pois a produção das

múltiplas obras que compõem esse mundo e de suas equipes criativas lidam

com o desafio de construir um mundo com diferentes pontos de entrada e

conexões entre suas obras. Reafirmamos, então, que deve ser levado em

consideração a diversidade de situações onde opera a gestão da sua construção e

expansão.

Em suma, estas considerações geraram uma definição de cânone mais

ampliada. A dimensão narrativa do cânone o concebe como o conjunto de

elementos (personagens, locais, eventos, objetos) válidos de um mundo

ficcional em determinado momento. A dimensão contextual enfatiza que o

cânone é mantido por uma instância de validação que tem a propriedade sobre

aquele mundo e que tem a necessidade de gerir como esse cânone é utilizado,

seja autorizando expansões desse mundo (adicionando elementos ao cânone),

seja por impedir que certos elementos sejam postos em continuidade, seja por



invalidar completamente partes dele. Essa instância de validação precisa

manejar os seus planos com os interesses dos criadores que trabalham naquele

mundo e com as opiniões e expectativas dos fãs e do público em geral.

Central nessa definição é a ideia do cânone como um bem que precisa ser

gerido, tanto para crescer (expansão) quanto para se manter coerente e

funcional. O proprietário daquele mundo, entendido aqui como sua instância

de validação, precisa construir mecanismos internos de controle do cânone,

como decidir quais elementos podem ser utilizados, quais possibilidades são

interditas e quais os planos de longo prazo. Também é o papel desses agentes

de gestão do cânone que eles organizem outros criadores que atuam nesse

mundo, fazendo valer as normas e processos, e que lidem com as demandas e

opiniões do seu público em geral e dos fãs, em particular.

No caso dos mundos maiores nos quais as empresas são as proprietárias, a

quantidade e organização desses agentes é importante para que o mundo

possua unidade e coerência, especialmente quando se lida com múltiplas

mídias e diferentes modos de produção. Tudo isso demanda uma estrutura

interna bem estabelecida, em que agentes tenham atribuições claras e uma

linha hierárquica bem construída, que faça com que as decisões mais

importantes sejam tomadas por quem tem a visão mais ampla de todo o

mundo ficcional.

É nesse ponto que podemos entender as diferenças de relação com o

cânone entre os criadores e os gestores (editores, produtores etc.). Os primeiros

estão focados em uma parte (seja ela uma obra, uma série, ou mesmo um

pequeno conjunto de obras), enquanto os segundos são responsáveis pelo

conjunto seriado. Então, se criadores pensam nas possibilidades de uso de um

personagem ou no impacto de um acontecimento, os gestores se preocupam

em como isso pode impactar nas outras partes que estão em produção ou em

planejamento e nas escolhas futuras que esses impactos possibilitam ou

constrangem. Retomando a metáfora anterior, criadores enxergam o cânone

como uma riqueza a ser explorada e utilizada, já os gestores em um bem a ser

investido e salvaguardado.

Uma ressalva que precisa ser feita é que essas demandas e restrições feitas

pelos gestores não costumam se apresentar nas obras como uma ingerência



direta (por mais que os fãs gostem de imaginar que sim). O mais comum é que

as demandas realizadas pelos gestores sejam operacionalizadas pelos criadores

da forma mais orgânica possível e não que sejam claramente estrangeiras a obra

e a visão do criador sobre ela. Isso aponta que para entender a negociação entre

criadores e gestores é preciso observar a obra sob a luz do seu contexto

produtivo, identificando os pontos de atrito e os ganhadores das disputas e de

como isso se reflete nas obras especificamente
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Por fim, precisamos apontar que quando estamos lidando com mundos

transmídia multiplataforma, este esforço se multiplica. Não se multiplica por

causa do número de mídias, necessariamente, mas porque o costumeiro é que

as mídias tenham funções e modos de produção muito distintos dentro do

planejamento do mundo. Desse modo, a função do gestor se torna a de tentar

decidir quais propostas se adequam não só a mídia e ao cânone, mas a função

específica que elas têm naquele mundo em específico.

3. A relação entre continuidade e gestão: O caso do
Marvel Cinematic Universe

Para tratarmos da relação entre a continuidade de um mundo transmídia

multiplataforma e a gestão deste mundo, vamos utilizar a primeira fase do

Marvel Cinematic Universe como exemplo
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. A escolha desse corpus se dá por

três motivos, primeiro, por ser um caso de imenso sucesso de construção de

uma narrativa transmídia; segundo, por apresentar uma mistura de mídias –

incluindo quadrinhos, longa metragem para cinema e curtas direto para vídeo,

com séries digitais e televisivas nas fases seguintes – e uma diversidade de

modos de serialidade, com partes únicas, séries limitadas de quadrinhos e

filmes solos, sequências e um filme de grupo; terceiro, é um conjunto razoável

de obras sem ser demasiado extenso, permitindo que olhemos com um pouco

mais de cuidado para ele.

A primeira fase do Marvel Cinematic Universe é composta por 14 obras

diferentes, lançadas entre 2008 e 2012, distribuídas em três mídias diferentes,

6 filmes, 5 séries em quadrinhos e 3 curtas direto para vídeo. A principal força

por trás desse projeto foi que a Marvel Comics precisou vender os direitos



cinematográficos de seus personagens no final dos anos 1990 quando quase foi

a falência e viu seus maiores personagens se tornarem sucessos de bilheteria no

começo dos anos 2000 com as trilogias X-Men (Fox, 2000, 2003, 2006) e

Spider-Man (Sony, 2002, 2004, 2007) gerando grandes lucros para os estúdios,

mas pouco para a Marvel, devido aos contratos feitos de modo apressado por

causa da insolvência da empresa na época.

O plano para modificar essa situação foi o da criação de um estúdio

próprio, capaz de financiar seus próprios filmes e manter os lucros para si. O

modo de financiamento foi o mais complexo, a Marvel decidiu pegar um

empréstimo de 500 milhões de dólares colocando como colateral os direitos

fílmicos de 10 de seus personagens (Captain America, e Avengers, Nick Fury,

Black Panther, Ant-Man, Cloak & Dagger, Doctor Strange, Hawkeye, Power Pack

e Shang-Chi). Essa decisão gerou uma mudança no comando do Marvel

Studios: o responsável pela relação da Marvel com os outros estúdios, o

produtor veterano Avi Arad, se demitiu e, em seu lugar, assumiu seu protegido

Kevin Feige a partir de 2006.

A ascensão de Feige como presidente do Marvel Studios iniciou um ousado

plano de construção de um mundo ficcional compartilhado no cinema muito

similar aos quadrinhos em que cada personagem teria seu próprio espaço, mas

compartilhariam um mundo, sendo reunidos num filme final da equipe dos

Vingadores (Avengers). Só que todo esse planejamento dependia de um

orçamento apertado, o que levou a escolha de duas estratégias que se

apresentaram muito corretas: a) longos contratos com os atores para garantir a

sua permanência durante o projeto todo (incluindo as fases seguintes); b)

contratar diretores mais baratos, seja porque tinham pouca experiência no

cinema (John Favreau, Joss Whedon), seja porque não eram acostumados a

filmes de ação (Kenneth Branagh) ou porque eram diretores com menos fama

(Louis Leterrier, Joe Johnston). Essas duas estratégias permitiram ao estúdio ter

um maior controle criativo sobre os filmes, possibilitando um grande

direcionamento narrativo. As histórias em quadrinhos ficaram a cargo dos

escritores da Marvel Comics, apontando um distanciamento do núcleo do

projeto centrado nos filmes e os curtas foram dirigidos por produtores da

Marvel Studios, indicando sua menor importância.



Esse controle da narrativa dos filmes permitiu a construção de um mundo

altamente integrado, com muitas relações de continuidades entre as diferentes

partes, ao mesmo tempo em que cada um dos filmes pode ser compreendido

de forma relativamente independente. Isso é realizado através da pouca

prevalência de recuperações entre os filmes, exceto no caso de Avengers, que

funciona como a culminação de toda essa fase, reunindo todos os heróis

apresentados até então. A construção disso se dá pelo uso de relações de

continuidade mais fracas, especialmente referências, permitindo que um

apreciador atento faça as conexões entre as obras sem que demande

conhecimento prévio.

Esse movimento colocou as outras mídias (curtas e quadrinhos) em uma

posição claramente secundária. Elas costumam fazer menção aos filmes e

raramente serem mencionadas por eles. Além disso, a relação de continuidade

mais recorrente é a de preenchimento em relação aos filmes, o que indica uma

certa dependência deles, já que essas partes costumam contar histórias

pregressas dos personagens, ou apresentar o que eles fizeram entre os filmes

(especialmente os curtas). Isso demonstra que são produtos para fãs mais

ardorosos que já conhecem aquele mundo e querem saber mais sobre ele, sendo

um mecanismo para a aprofundabilidade (drillability) (JENKINS, 2009;

SANTOS, 2017) desse mundo mais do que o prosseguimento de uma

narrativa maior.

Com base nessa pequena análise, podemos tecer alguns comentários

preliminares acerca de como a construção do cânone do MCU foi gerenciada a

partir das relações de continuidade entre as múltiplas partes desse mundo. O

primeiro diz respeito a estratégia no modo como a continuidade narrativa foi

utilizada, voltada ao mesmo tempo para uma expansão do público através de

filmes que poderiam ser apreciados em separado, mas com conexões entre eles,

enquanto oferecia mais conteúdo para os fãs. Essa estratégia permitiu o cultivo

de múltiplos grupos de espectadores, já que era possível ver só alguns filmes,

ver todos os filmes, ver todo os filmes mais os curtas e os quadrinhos, ou

algumas variações entre eles. Os múltiplos grupos de espectadores se tornaram

a grande vantagem que o MCU teve para se consolidar como uma grande

franquia transmidiática, tanto que ela gerou um grande sucesso de público



(tendo arrecadado cerca de 3,8 bilhões de dólares nessa primeira fase
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), além

de ter sido mantida para as fases posteriores, com poucas alterações

(TEIXEIRA, 2019).

O segundo é sobre a centralidade de Avengers e como a maioria das obras

convergem para ela, divergindo do padrão normal de narrativas transmídia em

que extensões transmídia partem de uma nave-mãe (SANTOS, 2013, p. 50–

51). Isso modifica a lógica da construção do mundo, não tendo mais um eixo

principal único, mas diversas partes que convergem para um núcleo futuro, se

dispersando na próxima fase para convergir novamente no próximo Avengers.

Podemos ver essa convergência tanto pela quantidade de relações de

continuidade que esta obra possui com as outras, mencionando todos os

filmes, quanto pela qualidade dessas relações, recuperando diversos ganchos

vindos dessas obras.

O terceiro comentário diz respeito ao modo como as diferentes mídias são

utilizadas e os limites que elas possuem no acesso ao cânone. Com a

centralidade dos filmes e a supervisão necessária para estabelecer relações de

continuidade sobre tal número de obras é possível imaginar que um alto grau

de controle sobre o cânone foi exercido sobre os filmes, inclusive para executar

a estratégia que mencionamos anteriormente. Por outro lado, como as outras

obras (quadrinhos e curtas) possuem poucas consequências nas outras obras,

pode-se afirmar o contrário, que possuem menos controle canônico. Só que

essas afirmações só fazem sentido se levarmos em conta que tipos de eventos

nesses tipos de obra são fundamentalmente diferentes, nos filmes ocorrem

grandes eventos e pontos de virada narrativos, enquanto nas outras obras

ocorrem eventos menores e menos consequentes. Isso demonstra dois tipos de

controle canônico, cada um limitando as escolhas de forma diferente, em um

há muita liberdade, mas pouco espaço de escolha, enquanto no outro há

menos liberdade, mas maior espaço de escolha.

Todos esses pontos contribuem para a construção de uma narrativa

transmídia multiplataforma capaz de grande expansão, propiciar diferentes

experiências para públicos diversos, com características específicas para cada

mídia e ainda assim que mantenha sua coerência. A partir dessa base que o

MCU pôde continuar sua expansão, inclusive adicionando novas mídias a série



televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. (2013, -) e as séries da Netflix e ampliando o

ritmo de lançamento dos filmes, aumentando seu sucesso de público e crítica.

Houve mudanças na maneira como o cânone foi gerido, especialmente no que

diz respeito ao balanço entre liberdade e controle nos filmes, mas em geral

houve uma consolidação do que foi utilizado nessa primeira fase.

Considerações finais

Nossa contribuição neste capítulo almejou demonstrar que um olhar mais

atento a como a continuidade se desenvolve numa narrativa transmídia pode

revelar bastante sobre sua organização, expansão e gerência do cânone.

Procuramos demonstrar a riqueza do cuidado metodológico de evitar apenas

identificar quais elementos são postos em continuidade, para privilegiar o

exame de como são postos em continuidade, pois é esse cuidado que nos ajuda

a entender como as diferentes partes se conectam, revelando mais sobre as

estratégias da serialidade narrativa dessas obras. Nesse exemplo os eventos

foram o foco, mas a mesma metodologia poderia ser utilizada para lidar com

outros elementos narrativos como personagens ou locais, sendo possível

mapear como eles são mencionados e se desenvolvem ao longo de uma

narrativa. Somamos isso a noção de cânone não como algo estático, mas como

um bem a ser utilizado e gerido, concedendo ou restringindo acesso a partes

dele para os criadores de acordo com um plano de longo prazo.

Esses dois conceitos em conjunto permitem um olhar mais detalhado

acerca da serialidade, em especial em narrativas não lineares, como tendem a

ser as narrativas transmídia em maior ou menor grau. Assim, esperamos que as

perspectivas metodológicas apresentadas neste capítulo possam ser úteis para

ampliar a discussão e a análise acerca de como a serialidade se apresenta nessas

obras, quais são suas similaridades com obras seriadas lineares em uma única

mídia e quais são as suas especificidades. Em suma, esperamos ter contribuído

para uma reflexão essencial e urgente em nosso campo de estudos.
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informais de discussão (fóruns e fã clubes oficiais ou não) são um dos grandes
componentes do cânone valorativo desses mundos. A organização acerca de quais
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engajamento dos fãs oferece aos criadores e aos proprietários do mundo um amplo
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para a avaliação dos resultados e para o planejamento de novas iniciativas.

79 Uma forma de analisar essas negociações e os modos de incidirem nos produtos é
por meio dos conceitos de Encargo e Diretriz propostos por Baxandall (2006) e
aplicados a análises de séries midiáticas em trabalhos anteriores (TEIXEIRA, 2014)

80 Para uma análise mais aprofundada das três primeiras fases do MCU a tese “A
Construção em Teia do Universo cinemático da Marvel” (TEIXEIRA, 2019) constrói uma
versão mais detalhada da metodologia apresentada aqui para analisar todo o MCU
entre 2008 e 2019.
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Introdução

Este capítulo apresenta uma análise comparativa de quatro fanfics (duas brasileiras e duas espanholas)

escritas a partir da série ficcional La Casa de Papel. Nosso objetivo com este projeto de pesquisa desenvolvido

no âmbito da Rede Alfamed (Rede Interuniversitária Euroamericana de Investigação sobre Competências

Midiáticas para a Cidadania) é discutir as dimensões da competência midiática que estão em operação na

produção criativa dos fãs da série.

1. A cultura de fãs e a competência midiática

As práticas da cultura de fãs envolvem, entre outras questões, relações de poder e resistência. De acordo

com Sandvoss (2013, p.11) “[...] o fandom constitui uma forma de subversão cultural que reflete as diferentes

esferas de operação entre estratégias e táticas” utilizadas nas suas práticas. Para o autor, independente da

prática, o fã
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 sempre vai além do universo ficcional proposto no cânone, seja através do aprofundamento, da

ampliação ou da ressignificação do metatexto
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. Fiske (1989) e Jenkins (2015) afirmam que o público ávido,

aquele que possuiu uma ligação afetiva e intelectual com um produto cultural, explora novos desdobramentos

e cria diferentes conteúdos midiáticos, estabelecendo modos de consumo distintos daqueles inicialmente

propostos pela produção. Estes modos de resistência interpretativa e criativa ao cânone podem ser observados,

por exemplo, na criação de fanfics. Estas se mostram como um engendramento interpretativo que é elaborado

na criação de narrativas ficcionais a partir de séries, filmes, livros ou artistas, entre outros. Mostram-se como

um exemplo bastante rico de prática da cultura de fãs que se desdobra a partir da compreensão crítica do

público.

É certo que existem histórias ruins que não se aprofundam nos personagens ou caem em interpretações banais,
mas a boa fanfiction mostra um profundo respeito pelo que gerou a fagulha na imaginação ou curiosidade do
escritor-fã. Fanfiction é especulativa, mas também é interpretativa. E mais que isso, é criativa. O escritor-fã quer



criar uma nova história que diverte por si só, a oferece para quem talvez seja a plateia mais exigente que se
poderia imaginar – outros experts extremamente investidos na obra original (JENKINS, 2012, p. 20).

Hellekson e Busse (2014) e Faria (2015) pontuam que, no âmbito da ficção, a fanfic se desenvolve de

duas maneiras: na reverberação do cânone, reforçando os arcos narrativos e os personagens do paratexto de

forma consonante, e na transgressão da proposta original do cânone, introduzindo novos desdobramentos,

linguagens e temáticas. As histórias criadas pelos fãs apresentam inúmeras variações em relação ao tamanho, ao

estilo e à forma de abordagem do metatexto. Como sugerem Jamison (2017) e Busse (2017) as tramas podem

ser estruturadas, por exemplo, em uma drabble em que todos os acontecimentos são descritos em até 500

palavras ou em uma one shot que apresenta apenas um capítulo. Quanto ao estilo, as autoras destacam a

ambientação das fanfics, os recursos melodramáticos e as temáticas. A relação da produção dos fãs com o

cânone também pode se desenvolver sob diversas perspectivas como, por exemplo, o crossover (que faz uma

interposição de distintos universos ficcionais), o AU (que transporta os personagens do cânone para um

universo alternativo) e o Self-insertion (em que o próprio fã participa da trama como personagem). Nesse

contexto, a fanfic possibilita um espaço de experimentação para o público ávido, abrangendo inovações em

termos da narrativa, do estilo e da representação.

De acordo com Jamison (2017), as tramas apresentam desdobramentos que seriam, de certa forma,

inviáveis no mercado comercial, estimulando não só o processo criativo do fã/autor, mas também fornecendo

aos leitores o acesso às histórias que se distanciam dos recursos convencionais. Como destaca a autora, “O

poder da fanfiction está na habilidade de reimaginar textos e resistir aos significados impostos pelos criadores

destes textos” (JAMISON, 2017, p. 136). Os romances atípicos; as discussões sobre as gradações de

sexualidade; a representação da mulher e da comunidade LGBTQ+; a adoção de formatos pautados na

linguagem multimodal e a sobreposição de camadas intertextuais são algumas das experimentações dos fãs

(JAMISON, 2017; HELLEKSON; BUSSE, 2014). Além disso, o público ávido, mesmo que indiretamente,

reflete sobre os estereótipos e formatos propagados pela mídia ao ampliar e ressignificar o cânone na fanfic.

Os processos de interpretação e criação presentes nesta prática da cultura de fãs estabelecem um diálogo

direto com a competência midiática. Para Ferrés e Piscitelli (2015, p. 8-14), a competência midiática envolve o

domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes dos indivíduos em relação à forma como recebem e

interagem com as mensagens midiáticas, inclusive produzindo conteúdos próprios. Os autores propõem seis

dimensões que operam de modo complementar na análise da competência midiática, são elas: tecnologia,

linguagem, ideologia e valores, estética, processos de produção e difusão e processos de interação.

A tecnologia se refere à capacidade de manusear e transitar pelos ambientes hipermidiáticos,

transmidiáticos e multimodais e de compreender o papel que a tecnologia desempenha na construção de

representações da realidade. A linguagem está relacionada com a capacidade de interpretar, avaliar, analisar, se

expressar e modificar os conteúdos existentes. Ideologia e valores envolve a capacidade de repercutir de forma

crítica o modo como as representações midiáticas estruturam nossa percepção da realidade, detectando,

contrastando, buscando e avaliando as intenções e interesses presentes nos conteúdos.

A dimensão estética parte do entendimento da importância dos recursos técnico-expressivos na

composição midiática, envolvendo a capacidade de produzir mensagens criativas e visando potencializar a

experimentação e a sensibilidade estética. Os processos de interação se relacionam com a capacidade de

seleção, revisão e autoavaliação do consumo midiático, bem como de atuação colaborativa e interação com

pessoas e coletivos diversos. A dimensão processos de produção e difusão refere-se ao conhecimento das fases

dos processos de produção e à capacidade de elaborar produtos multimodais de maneira colaborativa; de

selecionar, se apropriar e transformar as mensagens, bem como de compartilhar e disseminar informação.



No que diz respeito ao universo dos fãs, Luke (1999), omas (2007) e Jamison (2015) afirmam que

estes desenvolvem habilidades relacionadas à leitura atenta, abarcando a construção da narrativa, o perfil dos

personagens, o metatexto e a ampliação e propagação de conteúdos midiáticos. Em outras palavras, a fanfic

propicia uma nítida interrelação entre o consumo e a produção de conteúdos midiáticos. Este diálogo com a

competência midiática fica ainda mais claro nas plataformas digitais de publicação e distribuição de fanfics. De

acordo Hirsjärvi (2013) a forma como os fãs compartilham informações, produzem conteúdo e repercutem as

atrações ressalta as estratégias de aprendizagem informal em espaços colaborativos em rede. Sites como

WattPad, AO3, Commaful, apesar de terem propostas distintas, fazem com que os fãs, novatos e experts,

convivam no mesmo ambiente, estabelecendo uma constante troca de conhecimento.

A partir deste entendimento, este capítulo apresenta um estudo de análise comparativa realizado no

âmbito da Rede Alfamed que teve como objetivo analisar as dimensões da competência midiática (FERRÉS;

PISCITELLI, 2015) presentes nas fanfics brasileiras e espanholas escritas a partir da série La Casa de Papel.

2. La Casa de Papel nos contextos brasileiro e espanhol

Desde a estreia da primeira temporada o universo ficcional de La Casa de Papel vem sendo propagado

por fãs do mundo inteiro. Segundo Jenkins, Green e Ford (2014) o conteúdo de mídia transnacional pode ser

distribuído de duas maneiras: através de grandes empresas que buscam expandir mercados ou por meio do

compartilhamento ilegal de arquivos. Entretanto, em ambos os casos “[...] as práticas culturais participativas

estão transformando os fluxos de mídia transnacionais, mesmo que o acesso e a participação entre aqueles

públicos permaneçam desiguais” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 316). Este fluxo transnacional

destacado pelos autores pode ser observado não apenas no consumo de La Casa de Papel, mas também, e

principalmente, nas práticas do global fandom. Harrington e Bielby (2007) e Kustritz (2015) pontuam que

estes grupos de fãs de tramas nacionais cujas práticas atingem níveis globais são peças fundamentais na

produção dos conteúdos. Em outras palavras, a produção do público ávido, seja por meio da legendagem ou

da distribuição de conteúdos, contribui diretamente para o fluxo transnacional.

Embora os fãs de cada país tenham suas preferências e idiossincrasias em relação aos desdobramentos do

universo ficcional, o global fandom gera uma rede coletiva de significados. Segundo Jenkins (2018) os fãs

estabelecem comunidades interpretativas a partir de conteúdos midiáticos no sentido em que, por mais que

cada espectador tenha o seu próprio entendimento sobre a história, também parte de um repertório que é

comum a todos os fãs. Por isso é que, muitas vezes, as práticas da cultura de fãs apresentam motivações

semelhantes. Como, por exemplo, os fãs da websérie escandinava Skam (NRK, 2015-2017) que, independente

da nacionalidade, ressignificavam por meio de fanfics, fanarts, vídeos on crack e montagens a relação entre as

personagens Noora (Josefine Pettersen) e Eva (Lisa Teige).

Neste sentido, iremos discutir ao longo deste capítulo as práticas de fãs que apresentam motivações

semelhantes em diferentes partes do mundo, como pode ser observado nas fanfics de La Casa de Papel. No

Brasil, a popularização da atração se deu depois que a série foi adicionada ao catálogo internacional da Netflix,

no dia 25 de dezembro de 2017. Com uma nova edição, diferente da exibida pela rede televisiva espanhola

Antena 3, a trama rapidamente chamou a atenção do público. Segundo Netflix Brasil (2019) a produção é

uma das mais assistidas no Brasil, França, Argentina, Chile e Portugal. A terceira temporada da série superou o

recorde mundial de Stranger ings (2016-atual), a produção original do serviço de streaming, sendo assistida

por 34,3 milhões de assistentes. Isto é, cerca de 70% dos usuários assistiram aos novos oito episódios em

menos de uma semana.

Os fãs da trama mantêm perfis ativos no Twitter e no Facebook. As páginas repercutem não só a trama,

mas disponibilizam vídeos legendados e informações sobre o elenco da série reforçando o fluxo transnacional.



Nos sites Nyah! Fanfiction e Spirit Fanfics e Histórias, os mais populares no Brasil, foram postadas cerca de 150

histórias da atração. As tramas exploram temas como, por exemplo, feminismo, sexo e violência, além da

interposição de universos ficcionais de séries estadunidenses e até telenovelas.

A série foi originalmente lançada na Espanha pelo canal de televisão generalista Antena 3 em 2 de maio

de 2017. Foi criada para a televisão por Álex Pina e produzida pela Atresmedia em colaboração com a

Vancouver Media. Sua transmissão terminou em 23 de novembro do mesmo ano, com um total de 15

episódios e duas temporadas. O público que acompanhou a série pela rede diminuiu gradualmente, atingindo

uma média de 14,3% de participação e 2,3 milhões de telespectadores, longe dos números alcançados

posteriormente pela reedição da Netflix. Apesar disso, a série possui uma comunidade sólida, tanto em

diferentes redes sociais quanto nos diferentes espaços de escrita de fanfic em espanhol (como Wattpad ou

fanfiction.net). O fandom foi reforçado pela popularidade dos artistas do elenco, que exerceram uma influência

para atrair o público para a ficção televisiva.

3. Análise comparativa das fanfics sobre La Casa de Papel

Neste capítulo apresentamos uma parte da pesquisa que está sendo desenvolvida, a partir da análise de

quatro fanfics, duas espanholas e duas brasileiras, que tem o intuito de discutir as dimensões da competência

midiática que estão em operação na produção textual e multimodal dos fãs. Num primeiro momento,

apresentamos a descrição das fanfics nas plataformas que estão hospedadas, ressaltando as características das

dimensões tecnologia, processos de interação e processos de produção e difusão. Num segundo momento,

apresentamos a análise de discurso que foi realizada em relação às dimensões linguagem, ideologia e valores e

estética.

Para facilitar a análise comparativa, optamos por uma amostra de autores que criaram fanfics sobre a série

La Casa de Papel. Especificamente, perfis com alto fator de impacto (visualizações e interação) foram

escolhidos nas plataformas com a maior repercussão nacional, no Brasil e na Espanha. Em outras palavras, a

seleção do corpus de análise foi feita a partir do número de acessos das histórias. Inicialmente, realizamos um

levantamento das plataformas de fanfics mais populares no Brasil e na Espanha. No Brasil, selecionamos o

Nyah! Fanfiction
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 e na Espanha o Wattpad
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. Considerando as especificidades da arquitetura operacional de

cada site, a filtragem se dividiu em dois momentos. Primeiro, filtramos as fanfics através da própria

categorização das plataformas, “Categoria/Séries” no Nyah! Fanfiction e “Navegar/Fanfic” no WattPad.

Posteriormente, pelo motor de busca dos sites, inserimos as palavras chave relacionadas ao contexto da série La

Casa de Papel (título da série, personagens principais, shipps e título dos episódios). Com base nestas filtragens,

selecionamos as fanfics mais acessadas e/ou com métricas (favoritos, listas de leitura e etc.) mais altas.

Autor/a Fanfic Plataforma Sítio web Impacto

PandaDixon_

La casa
de
papel
(Berlín)

Wattpad
https://www.wattpad.com/568949122-la-casa-de-papel-
berlin-cast

239K Leituras
15’7K Votos

Emms
La casa
de
papel

Nyah!
Fanfiction

https://fanfiction.com.br/historia/761128/La_casa_de_papel/

1 favoritou  
5
acompanham
 

andreeabarrees La casa
de

Wattpad https://www.wattpad.com/501903941-la-casa-de-papel-mi-
salvacion/page/2

99.8K  Leituras
3.9K Votos

https://www.wattpad.com/568949122-la-casa-de-papel-berlin-cast
https://fanfiction.com.br/historia/761128/La_casa_de_papel/
https://www.wattpad.com/501903941-la-casa-de-papel-mi-salvacion/page/2


papel

Tsubasataty
Amor
Insano

Nyah!
Fanfiction

https://fanfiction.com.br/historia/754796/Amor_Insano/

4 favoritaram
 
10
acompanham
 

Tabela 1 - Relação das fanfics analisadas. Fonte: Elaborada pelos autores (2020)

Criado em 2005, a plataforma brasileira de fanfic Nyah! Fanfiction reúne histórias dos mais diversos

gêneros e públicos. Segundo o moderador do site, Michael Frank, o espaço tem como principal objetivo “[...]

fazer com que as pessoas tenham prazer na leitura, ao mesmo tempo incentivá-las a explorar seu lado criativo”

(NYAH! FANFICTION, 2019, ONLINE). A equipe fixa do Nyah! Fanfiction é composta por seis pessoas. De

acordo com as informações do site, todos os membros atuam e/ou estão envolvidos no âmbito da escrita

(NYAH! FANFICTION, 2019, ONLINE). Os demais integrandos da seção de gerenciamento se declaram

escritores, poetas, leitores assíduos, além de serem graduados em áreas como letras, pedagogia, design, entre

outras. Essa expertise dos fãs integra as comunidades de conhecimento propostas do Jenkins (2009), em que o

público reúne seus esforços individuais em prol de um objetivo coletivo. No caso do Nyah! Fanfiction, cada

membro da equipe ajuda naquilo que tem maior familiaridade. Como, por exemplo, Michael é graduado em

Desenvolvimento de Sistemas para a Internet e atua na manutenção do site, já Jean é estudante de

Letras/Literaturas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e produz os conteúdos da seção Português e é

leitor Beta.

O Wattpad foi criado em 2006 em Toronto, no Canadá, com o objetivo de estimular a leitura de livros e

histórias através de dispositivos móveis. Em 2014 a plataforma se expandiu internacionalmente e passou a

agregar distintos formatos tais como tramas originais, crônicas e, principalmente, fanfics. Atualmente, o

Wattpad suporta recursos multimídia, isto é, o usuário pode inserir vídeos, GIFs, imagens e players de música

em suas postagens e é constantemente visitado por editoras em busca de jovens talentos para o mercado

literário (TIROCCHI, 2018).

Além da versão desktop, que possui cerca de 35 milhões de usuários cadastrados e mais de 75 milhões de

histórias publicadas, o Wattpad também está disponível em uma versão mobile. No aplicativo é possível não só

publicar, compartilhar e ler os conteúdos, mas também fazer ajustes de cor, brilho e contraste, facilitando a

leitura em smartphones e tablets. Anualmente o site realiza uma premiação abrangendo diversas categorias

como, por exemplo, tramas originais, novos talentos, entre outras. De acordo com Tirocchi (2018) o Wattpad

está reinventando de maneira progressiva a relação entre autores e leitores, estimulando a compreensão crítica

na construção dos arcos narrativos e a produção criativa na publicação e distribuição dos conteúdos.

3.1 Fanfics brasileiras

La Casa de Papel, por Emms:

https://fanfiction.com.br/historia/754796/Amor_Insano/


Figura 1 - Imagem de capa da fanfic La Casa de Papel. Fonte: Nyah! Fanfiction (2019)

Criada pela fã Emms do site Nyah! Fanfiction, a fanfic intitulada La Casa de Papel
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 teve sua publicação

iniciada em 25 de maio de 2018 e sua última atualização realizada em 27 de maio de 2018. Com dois

capítulos somando ao todo 3.513 palavras, a história ainda segue não finalizada pela autora. O enredo da

fanfic é centrado na narrativa da série La Casa de Papel. A trama da fanfic explora o assalto realizado no enredo

de La casa de Papel, porém em um universo alternativo explorando também o início de um romance entre as

personagens Emma Swan (Jennifer Morrison) e Regina Mills (Lana Parrilla) protagonistas da série da emissora

estadunidense ABC Once Upon a Time (2011-2018), pertencente ao gênero fantasia.

Para auxiliar os usuários na busca por fanfics, o site Nyah! Fanfiction permite a classificação etária,

categorias, personagens, gêneros e avisos. A fanfic La Casa de Papel tem classificação de treze anos e se encaixa

nas categorias Once Upon a Time e La Casa de Papel. Em relação ao gênero, a fanfic é definida como ação,

amizade, drama, romance e universo alternativo. Os avisos presentes na página inicial da fanfic alertam para a

presença de homossexualidade e sexo no conteúdo da história. As classificações realizadas possuem influência

direta nos mecanismos de busca do Nyah! Fanfiction e, consequentemente nos índices e no acesso ao conteúdo.

Isso porque a eficácia da categorização contribui para facilitar a busca pela história no site.

Emms se registrou no site Nyah! Fanfiction em 11 de novembro de 2015 e além de La Casa de Papel,

objeto desta análise, também é autora da fanfic intitulada Ninguém é o que parece, que contém 13 capítulos

com 15.900 palavras e seu enredo aborda um romance entre as protagonistas de Once Upon a Time, Emma

Swan e Regina Mills. Romance este que é também retratado na fanfic La casa de Papel, assim como a presença

das mesmas personagens como protagonistas. Além de suas histórias publicadas, Emms não apresenta

nenhuma outra informação em seu perfil, tais como fanfics favoritas, histórias, recomendações, entre outras.



Figura 2 - Perfil da fã Emms no Nyah! Fanfiction. Fonte: Nyah! Fanfiction (2019)

La Casa de Papel possui a seguinte sinopse:

O maior assalto da história vai começar, mas, não é só isso. Emma Swan, a responsável, vai encontrar em seu
caminho algo imprevisível, que em nenhum momento achou ser possível, seu filho Henry. E, do outro lado, está
Regina Mills, a responsável pelas negociações com os assaltantes e, mãe adotiva de Henry, a qual possui uma
relação um tanto problemática. Isso, não é só sobre o maior assalto do século, talvez seja também sobre o caso de
amor mais improvável do milênio (NYAH! FANFICTION, 2019, Online).

A partir da sinopse e dos capítulos publicados é possível perceber que a autora faz um paralelo entre a

narrativa de La Casa de Papel e as relações e personagens presentes em Once Upon a Time. A trama da série

espanhola é mantida, até mesmo os diálogos e situações específicas como, por exemplo, o próprio líder do

assalto emprestar o telefone para a policial à frente das negociações. Cada personagem da série La Casa de

Papel é substituído por determinado personagem da atração Once Upon a Time. O site Nyah! Fanfiction não

disponibiliza as métricas de acesso das fanfics publicadas, só é possível visualizar o número de comentários e os

leitores que favoritaram a história. De acordo as informações da página inicial da fanfic La Casa de Papel, a

trama recebeu três comentários e foi favoritada por um leitor.

A dimensão tecnologia permeia toda a relação dos interagentes com a televisão e com a internet, e, no

caso da internet, é necessária certa habilidade para poder ser acessada e manipulada. Neste sentido, é possível

observar que na fanfic La Casa de Papel a autora demonstra ter conhecimento dos mecanismos da plataforma

já que utiliza do espaço para sinopse da fanfic e produz a classificação a partir das categorias, palavras-chave,

faixa etária, entre outras.

Em relação à dimensão da competência midiática processos de interação, o âmbito da expressão está

relacionado com a capacidade de atuar colaborativamente e de interagir com pessoas e coletivos diversos em

ambientes cada vez mais plurais e multiculturais. Neste caso, a interação pode ser identificada por meio dos

comentários de outros usuários sobre a fanfic La Casa de Papel, inclusive demonstrando o desejo de ler os

próximos capítulos da história. Os processos de produção e difusão podem ser entendidos a partir da seleção,

apropriação e elaboração de mensagens que produzem novos significados, compartilham e disseminam



informação. A fanfic em questão acrescenta personagens e acontecimentos de Once Upon a Time que podem

ser identificados como uma forma de produzir novas mensagens.

Amor Insano, por Tsubasataty

Publicada no site Nyah Fanfiction! A fanfic Amor Insano amplia e aprofunda arcos narrativos que foram

apenas sugeridos em La Casa de Papel (2017 – atual, Antena 3 / Netflix). De acordo com as informações do

site, a trama foi produzida pela usuária tsubasataty, cadastrada em 26 de julho de 2011. Ao acessarmos o seu

perfil é possível identificar claras referências a cultura japonesa e ao anime. As informações gerais sobre

tsubasataty mostram que a fã tem um e-book publicado, intitulado Inocência Vermelha e mantém um blog, o

De Cara Bonita, sobre produtos de beleza.

O perfil de tsubasataty é composto por uma capa com referências aos animes e uma foto que também

apresenta elementos da cultura japonesa. Apesar de ser cadastrada no site desde 2011, a autora é classificada

como Nível 1, ou seja, a primeira escala de atividade e participação do Nyah Fanfiction!.

Amor Insano
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 é a 37º história publicada pela fã, destas 27 tramas são originais e abrangem os gêneros

aventura, drama, suspense e romance. Já as fanfics ressignificam os universos ficcionais de séries, animes e

filmes, além de aprofundar a trajetórias de bandas. Conforme pontua Jamison (2017), esta prática de cultura

de fãs é usada por muitos autores como uma espécie de laboratório criativo, em que os interagentes testam

novos formatos, gêneros e linguagens. Este ponto pode ser observado nos conteúdos publicados por

tsubasataty, que abrangem vários âmbitos e fandons, além de diversificar as classificações etárias das histórias

como, por exemplo, recomendado para maiores de 16 anos, 18 anos e livre.

Segundo Jamison (2017) a fanfic materializa o senso de coletividade do fandom através da troca que se

estabelece entre os autores e os leitores. Esse diálogo é baseado “[...] quase que inteiramente na troca, no

elogio, no respeito mútuo e na crítica” (JAMISON, 2017, p. 258). Nesse sentido, podemos afirmar que

tsubasataty estabelece uma relação de troca na plataforma, não só através dos comentários – que serão

analisados mais adiante -, mas no consumo de outras fanfics disponíveis no Nyah Fanfiction!. Ao acessar o

perfil é possível observar que apenas de não estar ativa nas seções "Estou acompanhando", "Recomendo" e

"Favoritas", a autora troca comentários com os leitores e incentiva a participação e a curadoria através das

“Notas do Autor”.



Figura 3 - Imagem da capa da fanfic La Casa de Papel. Fonte: Nyah! Fanfiction (2019)

A capa da fanfic é um elemento importante nesta prática da cultura de fãs, alguns sites apresentam seções

específicas com tutoriais e usuários que se voluntariam para desenvolver as imagens. Em Amor Insano a capa

possui poucas intervenções, a imagem – retirada de uma das cenas da série – mostra o casal de protagonista de

fanfic, Mónica Gaztambide (Esther Acebo) e Denver (Jaime Lorente). Apesar de não seguir a tipografia de La

Casa de Papel as letras com o título da história fazem alusão às cores da logomarca do programa, o branco e o

vermelho. Como se trata de uma fanfic oneshot, isto é, com apenas um capítulo, a capa só é usada no capítulo

1, intitulado “Capítulo único”. A partir deste contexto podemos ressaltar que as dimensões tecnologia,

processos de interação e de produção e difusão integram desde o modo como a fã tsubasataty compreende e

interage com a arquitetura informacional do Nyah Fanfiction! até os recursos usados na apresentação e

publicação de Amor Insano.

3.2 As fanfics espanholas

La Casa de Papel (Berlín), por Boyce



Figura 4 - Imagem de capa da fanfic de La Casa de Papel. Fonte: Wattpad (2019)

A fanfic La Casa de Papel (Berlín)
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 foi criada por Boyce (@PandaDixon_) no site Wattpad e conta com

44 capítulos. Começou a ser escrita em 1 de maio de 2018 e, com o lançamento da terceira temporada, a

autora retomou a escritura, tendo sido atualizada até 28 de julho de 2019. O argumento utiliza a narrativa de

La Casa de Papel, incorporando um novo personagem (Olivia Parker, irmã de uma das protagonistas do

cânone) que tem uma relação com um dos protagonistas (Berlín).



Figura 5 - Página home da fanfic La Casa de Papel (Berlín). Fonte: Wattpad (2019)

Na página home da fanfic, a ferramenta Wattpad mostra uma série de informações de interesse para os

usuários. A fanfic está classificada para adultos (contém violência, sexo, linguagem chula). Além da sinopse, se

incluem uma série de tags que servem para catalogar o projeto. Boyce se detém mais nos nomes dos

personagens do que no gênero ou nas características do enredo.

A escritora Boyce se registrou no Wattpad em 4 de julho de 2017. Além de escrever esta fanfic, ela é

autora de mais seis histórias, todas ligadas a séries de televisão contemporâneas. Não há descrição no seu perfil,

no entanto, a autora apresenta uma lista de leitura, dominada por fanfics de séries, personagens ou

atores/atrizes relacionados aos universos ficcionais.

Figura 6 - Perfil da autora Boyce no Wattpad. Fonte: Wattpad (2019)

La Casa de Papel (Berlín) apresenta a seguinte sinopse: uma simples excursão à Casa Nacional da Moeda

pode ser entediante para muitos, mas quem imaginaria que seria tão diferente para esse grupo de estudantes.

Tudo foi planejado com frieza, exceto pelo fato de o cordeirinho estar acompanhado por sua irmã mais velha.

A abordagem alternativa dentro do universo canônico da série é gerada pela incorporação desse personagem,

Olivia Parker, irmã de um dos protagonistas. Sua incorporação à diegese altera o enredo da série com novas

situações específicas, mas, de um modo geral, eventos e diálogos continuam sendo mantidos. A principal

modificação diz respeito à relação entre o protagonista canônico, Andrés Fonollosa (AKA Berlin), e o



protagonista criado na fanfic, Olivia Parker, e cuja imagem corresponde à da atriz Lilly Collins. Em março de

2020, a propósito, ele tem 146 mil leituras e 9,9 mil votos. O número total de comentários não foi coletado,

mas, para referência, o primeiro dos capítulos (O elenco) possui 77 comentários.

Destacamos a capacidade da autora de usar os recursos da plataforma Wattpad, manejando habilmente

as diferentes ferramentas disponíveis: apresentação da sinopse, cabeçalho e imagens principais, foto do perfil,

rótulos para categorias, entre outras. Mas, além disso, incorpora o uso de formatos múltiplos nas histórias

(como veremos mais adiante), com a integração de GIFs, emojis, imagens e memes. A integração da busca de

interação no espaço reservado para a explicação da história através de um mecanismo simples também é

significativa: uma linha de emojis em forma de bilhetes (alusão à série) separa o relato diegético do discurso da

autora. Nesse espaço também apela à interação direta com os leitores, incorporando perguntas sobre suas

opiniões, insights e perguntas, que têm suas respostas na seção de comentários, espaço em que a comunidade

responde tanto à autora quanto ao conteúdo. Sendo assim, destacamos ainda a apropriação e reformulação do

conteúdo da série de ficção por meio de uma intertextualidade muito evidente. A integração de um novo

personagem na trama, no entanto, modifica a história ao ponto de gerar uma bifurcação em duas realidades

diegéticas: uma que segue os eventos canônicos e outra em que eles são alterados.

La Casa de Papel, por andreeabarrees



Figura 7 - Imagem da capa da fanfic La Casa de Papel. Fonte: Wattpad (2019)

A fanfic La Casa de Papel
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 foi escrita por andreeabarrees, anteriormente chamada disaastergirl. Contém

22 capítulos, conta com 99.400 leituras e 3.900 votos. O texto apresentado se evidencia como um dos mais

lidos e aceitos pela comunidade da plataforma Wattpad.

A fanfic começa em 3 de dezembro de 2017 e sua atualização mais recente é de 19 de julho de 2019.

Sabendo que uma próxima temporada da série está prevista para 2020, a expectativa de continuação com

relação ao texto fictício é mantida. Nos 20 meses de duração, foram escritos 22 capítulos que apresentam uma

história paralela ao roubo da Casa da Moeda espanhola. A sequência textual dominante da fanfic se concentra

na incorporação de uma nova personagem chamada Hawaii, que participa ativamente do futuro e do objetivo

final da série.

Por sua vez, a fanfic contém 21 palavras-chave, destacando o nome da série e dos personagens, além dos

valores #amistad e #amor. Curiosamente a palavra #reglas se destaca ocupando a 99° posição entre os textos



mais lidos em espanhol com esta tag. Em suma, a narrativa se concentra em uma linha romântica de gênero

dramático e de tipo dialógico.

Figura 8: Página home da fanfic La Casa de Papel. Fonte: Wattpad (2019)

A escritora, andreeabarrees, começou a escrever para o Wattpad em 12 de outubro de 2016. Publicou

nove histórias, sendo que a mais extensa é objeto deste estudo e as mais curtas se denominam dangerous games,

elite e <fallen from the sky> com três capítulos cada uma. Em relação às visualizações, a seguir La Casa de Papel

está “Fuck perfection” Elite com 30.700 visualizações. A autora também apresenta uma lista de leituras

favoritas, entre elas La Casa de Papel, mas também Hawaii 5.0 e e Vampire Diaries. Em suma, isto significa

que o seu gênero preferido de leitura se relaciona-se com a ação, investigação e suspense, respectivamente.

Para finalizar a apresentação inicial da fanfic, a autora utiliza a máscara de Dalí usada pelos assaltantes

como capa. Como pode ser visto na série, o simbolismo de Dalí em relação ao anonimato das personagens se

estende como uma das representações mais relevantes de toda a narrativa da fanfic, que está também

correlacionada com a trama geral do cânone.

4. As dimensões da competência midiática

Para uma análise mais apurada das dimensões da competência midiática (FERRÉS; PISCITELLI, 2015)

presentes na atuação dos fãs autores das fanfics brasileiras e espanholas, utilizamos o software Atlas.ti
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.

Conforme pontua Kelle (2002) o primeiro passo para a sistematização da refere-se à construção de um índice,

ou seja, um agrupamento de todas as passagens do texto que apresentam semelhanças com base na reflexão

teórica.

A partir do Atlas.ti codificamos os trechos das fanfics em que as dimensões estavam em operação. Ou

seja, foram criados três códigos no software, são eles: Competência Estética (EST), Competência Ideologia e

Valores (IV) e Competência Linguagem (LG). Também configuramos o código Informação Geral (ID), para

reunirmos informações tais como sinopse, gênero e formato autores de cada trama (Tabela 2). Num segundo

momento, após o agrupamento dos conteúdos a partir dos códigos ID, EST, IV e LG criamos uma rede

semântica para cada discussão.

Após a revisão final, a seguinte versão final foi estabelecida:



Categoria principal Código

Informação Geral ID

Competência Estética EST

Competência Ideologia e valores IV

Competência Linguagem LG

Tabela 2 - Relação das categorias de codificação e seus respectivos códigos de identificação. Fonte: Elaborado pelos
autores (2020)

A análise das dimensões linguagem, ideologia e valores e estética das fanfics estudadas são apresentadas a

seguir:

INFORMACIÓN GENERAL ID

A trama da fanfic analisada neste projeto explora o assalto realizado no enredo de La casa de Papel, porém em um
universo alternativo explorando também o início de um romance entre as personagens Emma Swan (Jennifer Morrison)
e Regina Mills (Lana Parrilla) protagonistas da série americana da ABC do gênero fantasia Once Upon a Time(2011-
2018).

Hay una apropiación y reelaboración del contenido de la serie de ficción, con la que hay una intertextualidad muy
evidente.

Na fanfic La casa de Papel a autora demonstra ter conhecimento dos mecanismos da plataforma já que utiliza do
espaço para sinopse da fanfic e produz a classificação a partir das categorias, palavras-chave, faixa etária, entre outras.

La integración de un nuevo personaje en la trama, sin embargo, modifica el relato, hasta el extremo de generar una
bifurcación en dos realidades diegéticas.

La secuencia textual dominante de este fanfiction se concentra en la incorporación de un nuevo personaje a la serie
llamado Hawaii, participando activamente en devenir y objetivo final de la serie.

A capa da fanfic é um elemento importante nesta prática da cultura de fãs, alguns sites apresentam seções específicas
com tutoriais e usuários que se voluntariam para desenvolver as imagens.

As dimensões da tecnologia, dos processos de interação e de produção e difusão integram desde o modo como a fã
tsubasataty compreende e interage com a arquitetura informacional do Nyah Fanfiction! até os recursos usados na



apresentação e publicação de Amor Insano.

Não estar ativa nas seções "Estou acompanhando", "Recomendo" e "Favoritas", a autora troca comentários com os
leitores e incentiva a participação e a curadoria através da “Notas do Autor”.

Apesar de ser cadastrada no site desde 2011, a user é classificada como Nível 1, ou seja, a primeira escala de atividade
e participação do Nyah Fanfiction!.

Tabela 3 - Relação dos tópicos da categoria Informação Geral. Fonte: Atlas.ti (2020)

Nas fanfics analisadas, a série original fornece a base estrutural para a narrativa. São adicionados novos

elementos (personagens, subtramas) que expandem a trama a partir da intertextualidade. As relações

sentimentais dos personagens incorporados assumem uma relevância especial. Cada plataforma oferece

condições específicas para a construção da história, sendo que todas elas enfatizam a interação entre usuários e

a categorização da informação.

Linguagem

Lenguaje LG

A fanfic em questão preserva a cronologia da série La casa de papel, mantendo a ordem dos acontecimentos.

Se bifurca la trama en dos opciones simultáneas que conviven en una diégesis alternativa: en una se sigue la trama del
canon y uno de los personajes protagonistas muere. En la otra sobrevive, generando un relato alternativo.

Clara similitud de los códigos verbales generadas en los diálogos compartidos entre los personajes del fanfiction y la
producción audiovisual.

Boyce emplea una combinación de formatos para contar su versión de la historia, con texto (en el que incurre, por
cierto, en diversas faltas de ortografía y errores semánticos) con los ya mencionados GIF’s extraídos de la propia serie,
emojis con valor significados diegéticos (reloj para las elipsis, dinero en el cierre del capítulo antes de escribir como
autora…), memes, etc.

El nivel de apertura a la participación incluye la toma de decisiones sobre el devenir de las tramas o el carácter de los



personajes, adquiriendo rasgos de la obra abierta (Eco, 1984).

Se evidencia un paralelismo cercano a los hechos acontecidos en serie original mediante el uso de una narrativa lineal,
manteniendo personajes, el flujo de historias y el objetivo común

As ações dos personagens permanecem as mesmas da série espanhola, com pequenas modificações, algumas delas
aproveitando arcos narrativos da série do canal ABC.

La reinterpretación de la serie también incorpora usos de fórmulas narrativas inexistentes en la propuesta original. El
recurso a diferentes tipos de narrador: narrador protagonista (con saltos de personaje) o el narrador omnisciente
demuestran un conocimiento sobre las figuras narrativas y una toma de decisión consciente con efectos dramáticos.

La transcripción por escrito de los acontecimientos de la serie en papel (en ocasiones con una copia literal de los
diálogos televisivos) y de su adaptación de la diégesis a la incorporación de un nuevo personaje que transforma las
relaciones entre personajes.

A inserção de personagens e acontecimentos da série Once Upon a Time aumenta as camadas interpretativas da fanfic,
que passa a ser constituída por outros textos e linguagens que vão além do cânone de La casa de Papel.

Incorporación de la interacción con los usuarios dentro de la redacción de los capítulos, aunque aparezcan enmarcados
por el recurso del Emoji “dinero”.

A fanfic cria um relacionamento amoroso entre Emma Swan e Regina Mills que não existe na série da ABC.

Respecto al nuevo personaje imbuido en la historia, -Hawaii- se gesta de forma auto representativa por parte de la
interlocutora combinando un estilo narrativo agresivo expresando lo que siente junto a una conexión intertextual del
personaje Mónica Gaztambide, -interpretada en la serie por Esther Acebo- apropiándose de patrones de contenido
sucedidos en el guion original.

É possível observar que a autora substitui seus personagens por outros pertencentes à série estadunidense Once Upon a
Time.

Ao ampliar arcos narrativos da série, a fã demonstra sua capacidade de ler criticamente o universo ficcional.

Nesse sentido, podemos afirmar que tsubasataty estabelece uma relação de troca na plataforma, não só através dos
comentários – que serão analisados mais adiante -, mas no consumo de outras fanfics disponíveis no Nyah Fanfiction!

A fanfic tem como base a sementes e buracos, isto é, pedaços de informação introduzidos na narrativa para indicar um
mundo maior que não é completamente desenvolvido na própria história e elementos narrativos dos quais os leitores
sentem falta e que são centrais à sua compreensão dos personagens.

Identificando os elementos que sente falta, que contribuiriam positivamente para a história, e a leitura criativa,
colocando em prática, através da fanfic, novos desdobramentos para os personagens.

Tabela 4 - Relação dos tópicos da categoria Linguagem. Fonte: Atlas.ti (2020)

A linguagem verbal é predominante, com base na transcodificação da proposta audiovisual original da La

Casa de Papel. No plano da expressão, novos componentes também são adicionados ao relato canônico, como

o uso de narradores principais ou do narrador onisciente. Alimentados pelos recursos disponibilizados pelas

plataformas digitais, são incorporados elementos audiovisuais, multimídia e interativos. O audiovisual

geralmente é reutilizado em materiais de terceiros, embora exista também a edição e adaptação do conteúdo

para seus próprios fins e produções, tais como GIFs, memes e emojis são incorporados organicamente na

proposta de conteúdo.

A interatividade adiciona uma camada de semiose que transforma o ato narrativo: o autor toma

consciência do "outro" (leitor, usuário ...) e o incorpora frequentemente à sua proposta narrativa (de maneira

diegética ou extradiegética). Ao mesmo tempo, os usuários estão cientes de sua capacidade de alterar a

proposta do autor de fanfic. No caso do PandaDixon, isso é levado ao extremo quando propõe que os usuários



decidam se um dos personagens vive ou morre. Curiosamente, e durante um certo período de tempo, o autor

continuou a gerar conteúdo para as duas linhas diegéticas paralelas. Por outro lado, a alta competência

linguística digital contrasta com os erros ortográficos, gramaticais e semânticos mencionados na expressão

verbal escrita.

Ideologia e valores

IDEOLOGIA E VALORES IV

La introducción de un personaje externo con voz y opinión propias (Liv) abre una oportunidad para modificar o poner en
cuestión los planteamientos ideológicos y los valores que impregnan la serie. Sin embargo, su posicionamiento es
tenue.

Esse fator pode representar um questionamento sobre os estereótipos e a possível falta de representatividade na série
La casa de Papel, já que na série há apenas uma mulher na equipe do assalto à Casa da Moeda.

Los productores incluyeron Cola Cao, agua Cabreiroà y cerveza Estrella Galicia, mientras que la autora omite estas
marcas en la redacción de su texto.

El enfoque y el tratamiento implementados demuestran una línea de seguidismo respecto al planteamiento de la serie,
sin grandes alteraciones en el posicionamiento ideológico.



Podemos citar a própria relação amorosa entre as personagens Emma e Regina, que apesar de não estar presente na
série Once Upon a Time é um tema que se apresenta na fanfic em questão.

En algunos asuntos polémicos, como la desigualdad o la violencia machista, la posición del personaje se muestra
ambivalente.

La emoción se ve reflejada en los diálogos entre los asaltantes con matices hacia la dramatización de novelas.

La sensación de fortaleza y conciencia crítica del personaje se desvanece en un estereotipado lirismo romántico.

Na fanfic em questão, é possível identificar que há uma intenção da autora pelos personagens assaltantes serem
mulheres, o que é justificado na própria história.

Se potencian valores del feminismo rompiendo con el estilo cognitivo de valores hacia el servicio y la atención
proponiendo a las mujeres hacia los valores de control y dominación como empoderamiento, valentía, liderazgo.

Preservando de ese modo, la imagen del tópico formulado por la producción audiovisual.

Se labora de manera superficial la idea de valores marginando la visión de un asalto violento y ensalzando la
personalidad y carisma de los asaltantes.

A dimensão não foi observada na fanfic Amor Insano.

Tabela 5 - Relação dos tópicos da categoria Ideologia e Valores.Fonte: Atlas.ti (2020)

Podemos considerar que a análise da dimensão ideologia e valores não se mostra de forma consensual na

criação de fanfics por autores brasileiros e espanhóis. A introdução do papel principal das mulheres e o

estabelecimento de relacionamentos amorosos entre elas na história criada por Emma podem denotar uma

demanda por igualdade e diversidade. Na criação da andreeabarrees, o papel da mulher está relacionado aos

valores de controle, dominação, empoderamento, coragem e liderança. Enquanto em PandaDixon, o senso de

força e consciência crítica da personagem havaiana se desvanece em um lirismo romântico estereotipado.

Curiosamente, esta dimensão não foi observada na fanfic Amor Insano de Tsubasataty.

O pano de fundo da série, idealizando ataques violentos e exaltando a personalidade e o carisma dos

agressores, permeia (ou colide com, no caso de Emma) a ideologia e os valores da fanfic. A função comercial

(com a inclusão de marcas na produção audiovisual original) desaparece no intertexto.

Estética

ESTÉTICA EST



A autora demonstra ter sensibilidade estética e capacidade de produzir mensagens criativas a partir dos elementos
presentes em ambas as séries.

El desarrollo de mensajes creativos se adapta a la formalidad dispuesta por la producción mediática integrando nuevos
diálogos y anécdotas que se apropian gradualmente del lector al crear historias paralelas pero que no rompen con la
linealidad de la secuencia textual dominante.

Críticas por el distanciamiento producido en el texto respecto a la serie.

Se advierte una experimentación, contando una historia muy similar (con la excepción de la introducción del nuevo
personaje y el final alternativo) pero con códigos completamente diferentes.

As personagens de Once Upon a Time que representam os assaltantes da história da série La casa de Papel estão em
preto e branco na imagem, o que pode ser interpretado como um recurso estético para reforçar a particularidade destas
personagens na história.

Os comentários acabam por repercutir os acontecimentos da fanfic dentro do site Nyah! Fanfiction e também se
caracterizam como uma forma de opinar e dar um tipo de retorno para o autor sobre a história em questão.

Además del uso sintáctico de los elementos multimedia, la autora aplica un principio estético heredado: el de la propia
serie.

Si bien el guion del producto audiovisual es fluido y se construyen escenas con diferentes ritmos, la composición de
texto del fanfiction expone errores ortográficos y gramaticales que afectan la lectura y detienen la comprensión del
texto.

Hay un aprovechamiento de las potencialidades que ofrece la plataforma Wattpad a nivel técnico-expresivo.

Es una imitación creativa de la estética de la serie, en la que la autora demuestra dotes de composición y manejo de
herramientas de diseño gráfico.

Una lógica de mash up de contenido, más que de continuidad estética, cuestión que se corrobora con el uso de los
emoticonos.

Na página principal de Amor Insano, na seção “Notas da História” a autora destaca que os personagens não são dela e
que a história não possui fins lucrativos.

A fã tem conhecimento sobre as leis relacionadas aos direitos autorais e compreende que a fanfic parte de um cânone.

E o desdobramento dos arcos narrativos e plots, em um dos comentários a autora afirma que a trama foi pensada para



ser oneshot (fanfics com apenas um capítulo).

Além de ressignificar a série a fã avalia a obra como um produto estético, analisando sistematicamente cada elemento.
Como, por exemplo, a caracterização dos personagens, o climax e a coerência narrativa.

Tabela 6 - Relação dos tópicos da categoria Estética. Fonte: Atlas.ti (2020)

Podemos notar uma alta sensibilidade estética e capacidade criativa das autoras a partir da

intertextualidade presente na série (imitação do cânone e adaptação para fins pessoais). No caso de Emma,   essa

ação criativa ocorre a partir da combinação de duas séries: La Casa de Papel e Once Upon a Time. É uma

produção de conteúdo em que os elementos multimídia estão integrados na narrativa, especialmente a partir

do mash up e da reedição. Essa competência no uso e edição de materiais audiovisuais e digitais às vezes colide

com dificuldades expressivas na escrita, tanto na área gramatical quanto ortográfica. A integração das funções

interativas das plataformas condiciona a criação episódica do relato: os usuários influenciam na tomada de

decisões sobre o percurso do argumento e sobre a forma da narração.

Considerações Finais

O estudo sobre as fanfics de La Casa de Papel escritas no Brasil e na Espanha gerou resultados

significativos do ponto de vista narratológico-hipermedial, evidenciados principalmente nos níveis paratextual,

estrutural e argumentativo dos trabalhos analisados. Em outras palavras, os textos fictícios publicados no

Wattpad e Nyah!Fanfiction destacam-se por serem os mais lidos sobre o tema La Casa de Papel, apresentarem

elementos comuns em relação à capa, configuração e conteúdo, evidenciando o desenvolvimento das seguintes

dimensões da competência midiática pelas autores: linguagem, ideologia e valores e estética.

Em primeiro lugar, no nível paratextual apresentado nos capítulos das fanfics verifica-se a construção dos

perfis pelas autoras, adaptando o espaço aos seus próprios interesses e apropriando-se de elementos únicos e

identificadores que facilitam a localização dos trabalhos publicados por meio de capas, nome dos capítulos e

etiquetas. Consequentemente, a busca não se refere apenas à fanfic, nem à La Casa de Papel, mas também aos

perfis PandaDixon_; Emms ou Andreeabarrees. Entretanto, percebemos que as tramas não são compostas por

muitas camadas intertextuais, o que tem sido comum em outros estudos realizados (BORGES et al., 2019;

OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE NO AUDIOVISUAL, 2019). Apesar das personagens femininas

terem abordagens mais densas e críticas em relação ao paratexto, de modo geral as histórias não fazem

interrelações externas complexas ou relacionadas aos contextos de conversação do fandom. É claro que a

estética se destaca como a dimensão da competência midiática nesse nível, potencializando a visão criativa e a

experimentação artística das autoras com recursos como hashtags ou emojis que permitem que seu conteúdo

seja lido por um grupo específico de fãs.

Por outro lado, em relação à estrutura da configuração do capítulo, encontramos vários padrões que

ressignificam a narrativa original da série La Casa de Papel, entre eles, apontamos o estilo, a personalização

com referências cruzadas e o gênero. Quanto ao estilo, também reconhecido mundialmente como gênero

cinematográfico-literário, mas nomeado desta maneira nesta seção, para evitar confusão com a construção de

atributos e papéis sociais de mulheres e homens, que serão analisados em futuras pesquisas, corrobora-se que,

embora o estilo cinematográfico de La Casa de Papel seja definido como uma série de ação, nas fanfics se

aproximam do drama e do romance, ou seja, embora o conflito principal seja de um assalto, inerentemente

associado à violência e à ação, os casos analisados   enfatizam o romance e o drama como premissas dominantes

dos textos.



Em relação ao padrão definido como personalização de referência cruzada, as fanfics concebem novos

personagens: Olivia Parker, do PandaDixon_, Ema Swan, do Emms, e Hawaii, do Andreeabarrees, que são

organicamente inseridos na narrativa, denotando a interação entre os personagens e alguns episódios originais

que permitem manter a sequencialidade da narrativa. A partir de uma noção sociológica, percebemos que as

fanfics rompem com os estereótipos de gênero, dissociando-os da visão estigmatizada tradicional do gênero

feminino e promovendo o papel continuado das mulheres durante a evolução dos capítulos. Em virtude do

exposto, esse nível se entrelaça com a dimensão da competência midiática qualificada como ideologia e valores,

pois as representações exibidas modificam a percepção do trabalho audiovisual por meio de reviravoltas

hermenêuticas que levam a repensar o roteiro em direção a um novo compêndio de relatos.

Em relação ao nível argumentativo, voltado para o conteúdo, são apresentados vários elementos comuns:

papel do narrador, familiaridade, duração e interação. No que diz respeito ao narrador, sua posição onisciente

no universo diegético leva a aprofundar, do ponto de vista ficcional, as ações, sentimentos e emoções dos

personagens, alimentando paralelos com o trabalho original, portanto, uma relação involuntária é construída

através consensos enviados pelo contexto da obra, promovendo a familiaridade com o leitor, apesar de deixar

linhas narrativas abertas em alguns episódios, mas aprofundando-se em outras que não foram amplamente

elaboradas na obra audiovisual. Embora a duração seja condicionada pelas habilidades do leitor, deve-se

admitir que provavelmente a série envolva mais investimento de tempo do que os 22 capítulos apresentados

em uma das fanfics.

Além disso, vale ressaltar o fato de que algumas plataformas acompanham o progresso da leitura com

barras de progressão, permitindo assim estabelecer tempos de duração relativos. Complementarmente, a

interação se resume na participação do público formalizando diferentes tipos de feedback ao conteúdo escrito,

emitindo comentários que quebram a linearidade da leitura, mas que, por sua vez, estabelecem outros espaços

de expressão e comunicação entre leitores e autores. Apontamos que nas obras relacionados à La Casa de Papel

esses comentários são principalmente reminiscências da série original. Para finalizar, a linguagem é entendida

como a dimensão da competência midiática destacada nesta seção, afinal, o autor pretende modificar os

produtos existentes, conseguindo conferir e sistematizar códigos de expressão que conferem um novo

significado para a obra.

Para finalizar, apontamos uma discussão que tem sido bastante profícua sobre os direitos autorais das

obras ressignificadas pelos fãs. As plataformas de fanfics tornam-se assim um espaço que evidencia esta questão

porque os fãs se apropriam dos conteúdos das séries de ficção e, ao mesmo tempo, os proprietários das obras

também se beneficiam dos insights proporcionados pelo universo ficcional expandido pelos fãs. Acreditamos

que se deve buscar um equilíbrio que beneficie ambas as partes com medidas que motivem os fãs a

continuarem a apresentar o seu mundo ficcional sem prejudicar financeiramente os detentores de direitos.

Afinal, é uma simbiose concebida a partir da cultura participativa, em que há alternativas como licenças

Creative Commons, acordos com as plataformas de fanfics, entre outras, que podem ser ajustadas positivamente

para ambas as partes.

Sendo assim, ressaltamos a importância do desenvolvimento do campo de estudos da competência

midiática para entender as práticas que se desenvolvem na cultura participativa, principalmente na atuação dos

fãs da ficção seriada. E convidamos outros pesquisadores para estender e replicar esse estudo em outras

latitudes, a fim de continuar explorando o desenvolvimento das fanfics, o entendimento dos fãs e sua possível

transformação tanto da indústria audiovisual quanto editorial.
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As migrações da storytelling para a
ciência de dados

Lucia Santaella
Alexandre Braga

Introdução

Não é incomum o sentimento de surpresa quando nos deparamos com a

nova aliança entre big data, que lida com métodos abstratos de tratamento de

dados, e storytelling, o tipo de discurso mais próximo das situações vividas,

tanto nas experiências relativas ao mundo externo quanto ao mundo interior,

quando este é acionado pelo imaginário ou pela memória.

Como atributo da transmídia, que se refere a passagens entre mídias de

uma plataforma tecnológica a outra, ou à hibridação de mídias dentro de uma

mesma plataforma, a storytelling tornou-se um termo fartamente utilizado para

se referir a uma prática disseminada pelas mídias de entretenimento e que

gradualmente espraiou por outros tipos de mídias, as educacionais e as

organizacionais, por exemplo.

Tal disseminação não causa estranhamento, dada a ancestralidade do

discurso narrativo mítico e do papel que desempenhou para a integração

cultural das sociedades tribais. A passagem dos séculos não foi capaz de

dissipar, apenas alterou e ampliou a funcionalidade do papel que as histórias

contadas, ouvidas, lidas e assistidas desempenham para a relativa estabilidade

psíquica da vida humana. Contar histórias acompanhou a humanidade tempo

adentro na grandeza das epopeias, na encenação das tragédias e comédias, nas

novelas de cavalaria, nos romances e na dramaturgia moderna. Do século XX



para cá, as formas narrativas midiatizadas foram se multiplicando nos

quadrinhos, no cinema, na televisão, nos vídeos para explodir nos games, onde

ganhou forma inédita, quando o espectador abandona esse papel para se tornar

participante ativo no desenrolar da narrativa ao desempenhar a ação de jogar

com ela. Ao mesmo tempo, multiplicam-se as plataformas para a produção e

circulação de narrativas, com é o caso recente das séries televisivas em

streaming, tudo isso em uma sincronia contínua para a qual não parece haver

parada.

Quando se sabe que as formas narrativas anteriores não se dissipam da

memória cultural coletiva, inclusive permanecendo como vestígios nas

narrativas contemporâneas, de modo quase inconsciente ou em referências

implícitas e mesmo explícitas, torna-se pensável o denso e caudaloso volume de

histórias que permanecem vivas do passado ao presente das culturas, nas

variedades de suas especificidades. Diante disso, vem a pergunta, o que todo

esse universo narrativo, muitas vezes encantatório, pode ter a ver com a

moderna ciência dos dados e suas práticas?

1. O que é big data

Embora a expressão big data tenha se tornado, em tempos atuais, uma

espécie de palavra de ordem, desde os anos 2000, ela já estava sendo objeto de

reflexão de muitos sociólogos e teóricos das mídias, especialmente das mídias

digitais. A expressão “big data” foi cunhada, em 2005, por Roger Mougalas do

O'Reilly Media, um ano depois da divulgação do termo “Web 2.0” por Tim

O’Reilly. Em 2007, muitos autores alertavam para o fato de que as técnicas das

entrevistas e de levantamento de exemplos estariam se tornando obsoletas

frente à sem precedentes mudança de escala e de escopo dos dados. Por essa

mesma época, foi muito citada a expressão “data analysis divide”, cunhada pelo

conhecido cientista e artista da mídias, Lev Manovich, para significar algo

como “o antes e o depois da análise de dados”.

A grande repercussão coube para o artigo de Chris Anderson, e end of

theory: e data deluge makes scientific method obsolete (O fim das teorias: O

dilúvio de dados torna o método científico obsoleto), publicado na revista



Wired, em 2008. O impacto provocado pelo texto apresenta igual proporção à

sua radicalidade. A chamada do artigo diz:

Sensores em todos os lugares. Arquivamento infinito. Nuvens de processadores.
Nossa habilidade para capturar, armazenar e compreender quantidades massivas
de dados está mudando a ciência, a medicina, os negócios e a tecnologia. Na
medida que nossa coleção de fatos e figuras cresce, assim também cresce a
oportunidade para encontrar respostas para questões fundamentais (ANDERSON,
2008, s/p).

A radicalidade do texto lhe valeu críticas pela negação dos métodos

qualitativos e, mais especialmente, pela despolitização dos fenômenos sociais

nele implícita. Entretanto, a evolução do big data, de lá para cá, acaba por nos

levar a constatar o caráter premonitório das perspectivas abertas pelo texto. De

fato, não só a pesquisa, mas quase todas as atividades garantidoras do

andamento da vida social estão hoje imersas e dependentes de dados, pois

entramos decididamente em uma era de “datificação”, a saber, a tradução de

todos os aspectos da vida diária, suas características, ações e interação, em

informação ou dados legíveis, processados pelas máquinas computacionais.

Cientistas da computação, físicos, economistas, matemáticos, cientistas

políticos, bioinformáticos, sociólogos e muitos outros profissionais estão

exigindo acesso a quantidades massivas de informação produzidas por e sobre

as pessoas, coisas e suas interações. Diversos grupos já se valem dos benefícios

de se analisar sequências genéticas, interações nas mídias sociais, relatórios de

saúde, relatórios governamentais e outros traços digitais deixados pelas pessoas.

Disso decorreu o surgimento de uma nova ciência, a ciência dos dados com

vários cursos de formação graduada sendo abertos no mundo e no Brasil, tendo

em vista a necessidade de capacitação interdisciplinar de profissionais voltados

ao atendimento de necessidades organizacionais, empresariais e

governamentais.

Para sintetizar, Provost e Fawcet (2013, p. 52) definem big data como

dados muito vastos para serem processados em sistemas tradicionais,

requerendo novas tecnologias. Essas tecnologias são utilizadas para muitas

tarefas, incluindo engenharia de dados. São também usadas para implementar



técnicas de mineração de dados, mas, mais frequentemente, as tecnologias de

big data são usadas para o processamento de dados como suporte das técnicas

de mineração e outras atividades da ciência de dados.

2. Ciência de dados: teoria e prática

Barrachina e O´Driscoll (2014) apresentaram um elucidativo estado da

arte relativo a seis anos atrás. Portanto, temos que levar em consideração o

ritmo exponencial de transformação dessas informações, algumas delas já com

previsões justamente para o ano de 2020. Diziam os autores que, de acordo

com o estudo do Universo Digital da IDC, as informações do mundo dobram

a cada dois anos, devendo atingir 40ZB (zettabytes) até 2020. Desde 2014, esse

aumento de dados passou a ser chamado de "tsunami de dados", impulsionado

pela proliferação de mídias sociais, juntamente com um aumento de

dispositivos móveis e em rede (Internet das Coisas), finanças e varejo on-line,

além de avanços no setor físico e setores de ciências da vida. Em 2014, o

Twitter já processava aproximadamente 12 TB (Terabytes) de dados por dia,

enquanto o Facebook recebia mais de quinhentos milhões de curtidas diárias.

Além disso, o IBSG (Cisco Internet Business Solutions Group) também previa

que deveria haver, até 2020, 50 bilhões de dispositivos conectados à Internet.

Dizem ainda os especialistas que, neste ano de 2020, 1.7 bilhões de novas

informações são desenvolvidas por segundo por todos os habitantes do planeta.

Esses e outros vastos conjuntos de dados passaram a ser referidos como "Big

Data", caracterizado não apenas por seu volume, mas por uma rica mistura de

tipos e formatos de dados (variedade) e pela natureza sensível ao mesmo tempo

que marca um desvio do processamento em lote tradicional (velocidade).

Com isso, os tradicionais sistemas e bancos de dados distribuídos perderam

a adequação para capturar, armazenar, gerenciar e analisar efetivamente esses

dados devido ao fato de que exibiam escalabilidade limitada. Além disso, os

bancos de dados relacionais estavam baseados em dados estruturados impondo

um esquema estrito ao seu tratamento. Ao contrário, o crescimento de dados

passou a ser impulsionado por dados não estruturados. Além disso, os data

warehouses tornaram-se incapazes de processar conjuntos de dados inteiros



devido ao grande tamanho que estes exibem. Portanto, “as informações

armazenadas nessas soluções não são mais representativas estatisticamente dos

dados dos quais foram extraídos, tornando a análise de dados realizada menos

confiável” (ibid.) Consequentemente, o big data passou a requerer novas

arquiteturas projetadas para escalabilidade, resiliência e processamento paralelo

eficiente. Tornou-se, então, cada vez mais reconhecida a necessidade de

desenvolver ainda mais plataformas, capazes de tirar proveito das tecnologias, a

fim de obter insights significativos e tomar decisões de negócios mais

informadas.

No contexto atual da ciência de dados, é importante ficar claro como essa

ciência se define e o papel que o big data nela desempenha. A ciência dos dados

é um conjunto de princípios fundamentais que dão suporte e guiam a extração

de informação e conhecimento dos dados. Ela envolve princípios, processos e

técnicas para compreender os fenômenos por meio da análise automatizada dos

dados. A finalidade última da ciência de dados é aperfeiçoar a tomada de

decisão, a que se deve o grande interesse que desperta no campo dos negócios.

Basear decisões em dados é muito mais confiável do que baseá-las em intuições

infundadas, sem que isso signifique que a arte do insight seja dispensável. Ao

contrário, quando os dados evidenciam padrões, estes funcionam como um

fator de instigação de insights.

Em suma, a ciência dos dados lida com tudo que está associado à limpeza,

preparação, alinhamento e análise final de dados. Ela lida com todos os tipos

de dados, estruturados, semiestruturados e desestruturados. Para isso, combina

programação, raciocínio lógico, matemática, estatística, inteligência artificial,

analítica de dados, mineração de dados, modelagem preditiva, visualização de

dados, processamento de linguagem natural etc. Trata-se de um guarda-chuva

de variadas técnicas usadas para extrair informação e insights dos dados. A

ciência dos dados é considerada por alguns como um novo paradigma na

ciência.

Há vários tipos de processamento de dados que não se confundem com

ciência de dados. Certamente, a engenharia de dados e processamento de dados

são fundamentais para dar suporte à ciência de dados. Mas aqueles têm um

escopo e utilização mais vastos que nem sempre se enquadram na ciência de



dados, por não envolverem tarefas para o mundo dos negócios, dependentes da

extração de conhecimento tendo em vista tomadas de decisão, como é o caso

da ciência de dados, que trata mais diretamente de transações eficientes de

processamento, como em processamento de sistemas modernos de redes,

campanhas publicitárias on-line e outras.

3. O entrelaçamento de subáreas na ciência de
dados

Dado o seu alcance e as subáreas que engloba, a ciência de dados surge

mesclada, entrelaçada a outros conceitos e técnicas muitas vezes confundidos.

A confusão resulta do fato de que, de fato, mineração de dados, aprendizagem

de máquina e analítica de dados formam um conjunto entrecruzado que só os

especialistas e os praticantes dessa nova ciência são capazes de enxergar com

clareza. Diante disso, as explicações que vêm abaixo não têm outra pretensão

senão delinear um panorama da ciência de dados, de modo a compreender o

papel que a storytelling está nela desempenhando.

Comecemos com a mineração de dados. Esta faz uso de tecnologias para

permitir a tradução dos dados em informação e conhecimento. É um nicho

importante da ciência de dados. Consiste em vários métodos utilizados no

processo de descoberta do conhecimento capaz de distinguir relações e padrões

que eram até então desconhecidos. Padrões subjacentes em grandes conjuntos

de dados são explorados por meio de mineração de dados. Para isso, a

mineração coloca em confluência alguns campos relacionados, tais como

inteligência artificial (IA), gerenciamento de base virtual de sala de dados,

reconhecimento de padrões, visualização de dados, aprendizagem de máquina,

estudos estatísticos etc. Visa, em suma, converter grandes conjuntos de dados

em algo usável (HEILER, 2017).

Atualmente, o grande impacto que a inteligência artificial está produzindo

na transformação digital de empresas e organizações em geral tem levado a uma

identificação equivocada entre inteligência artificial e ciência de dados. Embora

a ciência de dados e a IA sejam irmãs, elas não são siamesas. Conforme já foi

brevemente tratado em Santaella (2019, p. 22),



Alguns dizem que a IA é um subconjunto da ciência de dados. Outros afirmam o
contrário. É preciso fazer a diferença. A ciência de dados é um campo
interdisciplinar que utiliza muitas ferramentas de inteligência de máquina e
aprendizagem profunda da IA, mas também tem suas próprias e distintas
ferramentas. Seu alvo, (...), está comumente voltado para insights no mundo dos
negócios, por isso está muito associada à indústria 4.0 e à transformação digital.

Tal diferenciação não nega o papel que a aprendizagem de máquina

desempenha na ciência de dados. Muitas vezes mencionada na expressão em

inglês, machine learning, ela é um tipo de IA responsável por providenciar a

habilidade do computador aprender a partir de um conjunto de dados, sem

que tenha sido programado via uma fonte explícita. Usa algoritmos que

ganham conhecimento por interação a partir dos dados e, nesse processo,

permite que o computador encontre os insights aparentemente escondidos sem

a ajuda de um programa externo. Ao usar os diferentes métodos

supervisionados, semi-supervisionados e não supervisionados de aprendizagem,

uma máquina é capaz de executar tarefas complexas. A aprendizagem a partir

de um grande conjunto de dados advém do uso de algoritmos que são próprios

de aprendizagem de máquina. Por isso, a aprendizagem de máquina, técnica da

IA, é utilizada na ciência de dados quando se trata de facilitar a exploração e

extração da informação de um grande conjunto de dados.

O que ambos, mineração e aprendizagem de máquina têm a ver com a

ciência de dados? Esta última, com já foi visto, tem seu foco voltado para as

habilidades técnicas capazes de lidar com quaisquer tipos de dados, avaliando o

impacto dos dados em um produto ou organização específicos. A mineração,

por seu lado, diz respeito ao processo. Lida com o processo de descoberta de

novos padrões em conjuntos de big data. Pode se assemelhar à inteligência de

máquina porque também categoriza algoritmos. Mas é diferente da inteligência

de máquina porque os algoritmos são apenas uma parte da mineração. Esta não

foca completamente nos algoritmos, enquanto na aprendizagem de máquina os

algoritmos são usados para ganhar conhecimento sobre os conjuntos de dados

(DELGADO, 2017).

A analítica de dados é outra grande estrela da ciência de dados. No

passado, seu uso estava limitado pela capacidade de armazenamento e



velocidade de processamento. Hoje esses limites não cabem mais e é graças a

essa expansão que as portas se abriram para a aprendizagem de máquina e a

aprendizagem profunda, no campo da IA, assim como aumentaram o potencial

da analítica de dados. Esta se refere ao processo de abastecer, limpar,

transformar e analisar dados para encontrar as peças significativas da

informação ou insight a partir de grandes conjuntos de dados, que são úteis

para responder a grandes questões empresariais. Com a ajuda de informação

significativa derivada dos conjuntos de dados, os negócios podem identificar as

áreas centrais de que necessitam para o aperfeiçoamento do seu trabalho, tanto

quanto podem descobrir suas áreas frágeis. (BISHT, 2019)

A analítica envolve IA quando o aprendizado é incorporado nos modelos

de modo a automatizar as habilidades de aprendizagem. Quando associada à

IA, a analítica avançada alia-se a processamento de linguagem natural e visão

computacional, além da visualização de dados que é parte integrante da

analítica.

O que distingue a mineração de dados da analítica de dados? A primeira

diz respeito aos métodos para encontrar e extrair informação útil a partir de

um grande conjunto de dados. Sigamos o exemplo fornecido por Bisht (ibid.).

Considere que você tenha um banco no qual todos os seus dados são mantidos

e armazenados. Esses dados estão limpos, de modo que você não necessita

remover os dados desnecessários que não são relevantes ao seu negócio. O que

será feito, então, é mineração de dados, a saber, a informação relevante será

extraída desses dados para identificar os padrões ocultos envolvidos neles. A

mineração se distingue da analítica porque, além do encontro e extração da

informação relevante, também é preciso analisar os padrões e encontrar

soluções para o problema colocado. Esse é o papel da analítica que não se

encontra na mineração. Portanto, a mineração é um passo necessário para a

analítica.

A analítica de dados é por vezes tomada como equivalente à ciência de

dados. Isso é um equívoco, pois ambas não são intercambiáveis. Como toda

ciência, distinta de técnicas específicas que ela até pode englobar, a ciência de

dados apresenta uma abrangência maior capaz de abrigar uma variedade de

modelos e métodos para colher informação. Sob o guarda-chuva do seu



método científico, abrigam-se a matemática, a estatística e outras ferramentas

que são utilizadas para analisar e manipular dados. Quando se trata de

processar e analisar dados conectando informações em busca de novos padrões

e insights, estaremos sob a guarida da ciência de dados.

Delgado (2017) apresenta uma metáfora capaz de mostrar a diferença entre

ciência de dados e a analítica de dados. Se a ciência de dados é a casa que

mantém as ferramentas e dados, a analítica corresponde a um de seus cômodos.

A analítica é mais específica, concentrada e focada, ela move os dados do

insight para o impacto ao conectar tendências e padrões com os alvos de uma

empresa, focando, portanto, um pouco mais nas estratégias de negócios. A

ciência de dados e a analítica de dados podem ser utilizadas para encontrar

coisas diferentes. Embora ambas sejam importantes para organizações e

empresas, ambas não são utilizadas na mesma situação. A analítica comparece

em campos como saúde, games, turismo etc., enquanto a ciência de dados se

apresenta em buscas na internet e publicidade digital, por exemplo. Exposto

esse delineamento de áreas dialogantes, podemos passar para o papel que a

storytelling veio desempenhar nesse campo de conhecimento aparentemente tão

abstrato e intangível.

4. O ponto de encontro entre ciência de dados e
storytelling

As redes estão povoadas de textos e posts exortando os benefícios que a

storytelling pode trazer para a ciência de dados. Grande parte desses textos

iniciam com apologias sobre os méritos da narrativa. Zawadzki (2018), por

exemplo, cita a afirmação de Harari de que a linguagem foi inventada para

contar histórias. Desde a remota antiguidade, os humanos vêm usando

histórias para confortar uns aos outros, confrontar questões e criar alianças

sociais. A ideia de que contar histórias é um meio fascinante para tornar a vida

mais interessante repete-se à saciedade entre os autores, pois histórias são

capazes de provocar o pensamento e trazer insights que não poderiam ser

compreendidos de outra maneira. Em suma: histórias são essenciais às

atividades humanas.



Outros textos dedicados à aliança entre ciência de dados e storytelling

batem na mesma tecla com ênfase no papel desempenhado pelas histórias na

vida da humanidade (DYKES, 2016). Mesmo na era digital, em meio a muitas

outras alternativas informacionais, as histórias continuam a atrair tanto quanto

atraíam nossos ancestrais, pois contar histórias traz vibração para a vida

cotidiana, do entretenimento que consumimos até as experiências que

compartilhamos com o outro, inclusive nas ambiguidades que conjuramos em

nossos sonhos.

A transmissão do conhecimento por parte das histórias também não deixa

de ser lembrada, especialmente quando resulta da inspiração que nos passam os

líderes e oradores ao exibirem a capacidade de engendrar histórias envolventes.

A mera sequência de fatos em uma página ou em uma fala não é capaz de

produzir mudanças em uma pessoa, enquanto fatos compostos em uma

história produzem identificações psicológicas que nos conectam com aquilo

que está sendo transmitido (e Importance, 2019).

Zawadzki (2018) cita um artigo de Bowne-Anderson (2018) no qual este

declara que mais do que a experiência com modelos estatísticos, a habilidade

chave dos cientistas de dados é a comunicação. Para incrementar essa

habilidade, vários autores relembram as regras de persuasão de Aristóteles que

incluem o uso do ethos, do logos e do pathos. O ethos diz respeito à credibilidade

do falante, o logos, ao apelo à razão, mas ambos seriam quase inúteis, para

atingir a necessária persuasão, sem o pathos, o caminho para o coração da

audiência. Acreditam os cientistas de dados que a via régia para atingir esse fim

encontra-se na arte de contar histórias e relembram ademais o plano de cinco

pontos aristotélico para ajudar a produzir o impacto desejado, a saber:

a. Apresentar uma história ou declaração que atinja o interesse do receptor.

b. Colocar um problema ou questão que tenha que ser resolvido ou

respondido.

c. Oferecer uma solução para o problema levantado.

d. Descrever os benefícios específicos para adotar o curso de ação sugerido.

e. Enunciar uma chamada para a ação (ANLYTICS VIDHYA, 2017).



Os itens acima estão evidentemente adaptados para o almejado encontro

da ciência de dados com a storytelling. De fato, esse encontro é focalizado por

vários pontos de vista, que visam, eles mesmos, funcionar como discursos

persuasivos acerca dos benefícios a serem extraídos pela entrada da storytelling

nesse campo. Assim, são indicados, passo a passo, os caminhos possíveis para

que isso se dê, caminhos que mais se parecem com tutoriais de

aconselhamentos, do tipo:

a. Criar uma storyline.

b. Colocar um pouco de sal na história (toda história deve ter um herói, um

obstáculo para ser superado e um final feliz).

c. Incorporar elementos de sucesso no percurso. Em suma, é preciso

temperar os dados com emoções que desemboquem em ações

(ZAWADZKI, 2018).

Não faltam textos variados de tutoriais. Vale a pena citar alguns exemplos

pois são capazes de nos dar uma boa ideia dos princípios-chave que regem a

criação desse tipo de storytelling como se segue:

a. Aprofundar-se na identificação do propósito da história.

b. Incorporar uma declaração apaixonada pessoal.

c. Criar uma lista de pontos chave para serem memorizados.

d. Incorporar histórias pessoais, fatos, exemplos e analogias (ANLYTICS

VIDHYA, 2017).

Outro exemplo guia para se criar uma história envolvente é assim

delineado:

a. Encontrar uma história irresistível.

b. Ter em conta a audiência.

c. Pesquisar para encontrar os dados.

d. Determinar os dados de informação necessários.

e. Aumentar a credibilidade e validade da história.

f. Filtrar o que foi descoberto.



g. Decidir que visualização de dados utilizar.

h. Criar a história.

i. Incorporar o feedback.

Este tutorial apresenta uma divisão de tarefas: enquanto os especialistas em

analítica coletam e filtram os dados, os criativos irão encontrar a história que

está à espera de ser contada (A 101 GUIDE, s/d).

Uma vez que estamos na era da hibridação de linguagens e meios, os dados

que servem de base para as histórias podem ser verbalizados ou apresentados

em signos visuais, gráficos ou em uma mistura de signos. Trata-se, em suma, de

criar modelos a partir dos dados e acompanhá-los com narrativas verbais

auxiliadas por multilinguagens. Misturar narrativas verbais com dados visuais,

segundo French (s/d), aciona os dois lados do cérebro: a narrativa funciona

como um guia através dos dados ao mesmo tempo que os dados suportam a

narrativa providenciando a experiência analítica e emocional. Nossos cérebros

estão equipados para reconhecer o visual mais rapidamente do que o verbal. Ser

capaz de ver os dados narrados habilita a compreensão. Acoplados a um

contexto baseado em narrativa, os dados se tornam vivos.

Nesse contexto, é preciso diferenciar as árvores da floresta. Contar histórias

não se confunde com visualização de dados, relatos da analítica de dados ou

um punhado de power points. A storytelling de dados significa a mistura de dois

mundos que se mesclam: dados duros e comunicação humana. Há muitos

tipos de atos comunicativos, contudo, neste caso, trata-se de criar uma

narrativa em torno e ancorada em dados.

Na bibliografia consultada não faltam textos com justificativas convocando

a incorporação da storytelling na ciência de dados, experiência que é

comumente nomeada como “contar histórias com dados”. Partindo do

princípio de que os cientistas de dados não têm familiaridade com a habilidade

de contar histórias, Davenport (2015) argumenta sobre a importância de

desenvolvimento dessa habilidade pelos profissionais da área.

Embora as histórias sempre tenham funcionado como ferramentas efetivas

para transmitir experiências, aquelas que envolvem dados e análise são

relativamente recentes. As narrativas nos permitem simplificar para dar sentido



à complexidade que se apresenta. Elas providenciam contexto, insight e

interpretação para tornar os dados significativos e a analítica mais interessante.

A tarefa da analítica é provocar mudanças na maneira como uma pessoa toma

decisões. Para isso, a narrativa constitui-se no meio privilegiado de persuadir,

inspirar confiança e provocar mudança. Não importa quão excelentes são os

dados. Eles ficam despidos de propósitos quando o receptor não os

compreende. Para que isso se dê, uma história visual ou verbal é requerida.

Entretanto, para serem convincentes na ciência dos dados, muito mais do

que meros relatos pessoais, as histórias devem incorporar dados e analítica para

serem convincentes. O mero compartilhamento dos detalhes de dados

quantitativos é ineficaz, pois a meta é tornar os dados compreensíveis ao

cliente. As histórias no campo da ciência de dados seguem alguns tipos básicos,

embora elas devam sempre ir além de um simples esquema do tipo “aqui está o

que aconteceu”.

Visando tornar seus argumentos mais convincentes, Davenport (ibid.)

indica os fatores capazes de explicar por que indivíduos e organizações não

apresentam competência para contar histórias, a saber:

a. Os cientistas de dados, desde seus anos de formação escolar, gravitam em

campos estruturados e despidos de ambiguidades como são a matemática,

a estatística e a ciência da computação e prosseguem favorecendo a

interação com números muito mais do que com questões humanas. Disso

se conclui que contar histórias envolventes não é o forte desses

profissionais.

b. A falha na habilidade narrativa já vem dos professores responsáveis pela

formação desses profissionais instrumentados para a competência na

quantificação e indiferentes ao desenvolvimento da capacidade

comunicacional.

c. Alguns profissionais chegam a menosprezar os fatores comunicacionais

como um investimento de tempo pouco valioso para suas metas, inclusive

promulgando a separação entre aqueles que são hábeis na tarefa de contar

histórias em oposição àqueles que lidam com as análises quantitativas.



d. De fato, leva um bom tempo para um analista de dados pensar

criativamente em como compor uma história com dados.

Segundo French (s/d), um bom caminho para o desenvolvimento da

competência narrativa com dados é seguir o exemplo da relevância que a

storytelling desempenha no universo das marcas mercadológicas cujas estratégias

colocam ênfase no fato de que contar histórias

a. Adiciona significado e traz valor. Histórias são eficazes para comunicar

valores, contextualizar o abstrato, gerando insights que ajudam na tomada

de decisões no universo dos negócios.

b. Produz diferenciação competitiva. Isso se aplica com justeza às histórias

baseadas em dados internos. Quando se é proprietário de uma narrativa

interna a que uma marca competidora não tem acesso, a história contada

torna-se inimitável, já que se trata se uma história que ninguém mais

poderia contar.

c. Suscita credibilidade. Em um mundo que costuma estar povoado de

conjecturas, funciona como regra de ouro apresentar dados frios, duros,

ancorados na realidade e, ao mesmo tempo, conjugados com histórias

instigadoras.

d. Gera envolvimento. Para isso podem ser empregados dois tipos de

storytelling: o tipo explorativo ou o tipo narrativo. No primeiro, mais

participativo, os receptores são encorajados a explorar os dados tendo em

vista criar suas próprias conclusões. No segundo, os receptores são guiados

ao longo da narrativa de modo a chegar a suas próprias conclusões. Não

obstante essa diferença, em ambos, os receptores são conduzidos a ver

ativamente para que possam extrair sínteses dos dados.

Os insights obtidos pelos dados traduzidos em histórias podem ser

comunicados em uma grande variedade de formatos, como relatórios anuais,

artigos, brochuras, estudos de casos, infográficos interativos, micro conteúdos,

gráficos animados, vídeos etc. Outra informação importante diz respeito à

obtenção dos dados, onde buscá-los. Boas marcas criam seu próprio acervo de



dados que é tomado como fonte de suas histórias. Em caso de falta de dados

internos, a internet está povoada de dados provenientes das organizações mais

confiáveis como são as agências governamentais, as agências de pesquisa, as

organizações industriais etc.

Embora longe de ser exaustivo, o panorama apresentado neste tópico,

acerca do ponto de encontro entre ciência de dados e storytelling, parece capaz

de nos fornecer uma ideia do estado da arte em que se encontra essa questão.

De fato, o que aí se apresenta é, à primeira vista, bastante surpreendente uma

vez que provoca a aliança íntima entre duas áreas que costumavam estar

asceticamente separadas: o universo dos dados quantitativos, de um lado, e o

universo comunicacional narrativo, de outro. O que falta a esse panorama,

contudo, são as razões semióticas capazes de explicar por que o mundo

aparentemente árido dos dados sempre se apresentou como separado do

mundo das narrativas, não obstante a importância destas para a salubridade de

nossa vida psíquica. O tópico a seguir será dedicado a preencher essa falta.

5. A celebração de uma aliança

A fenomenologia, na base da semiótica de C. S. Peirce, ensinou-nos que há

três elementos fundamentais em todos os fenômenos, por ele chamados de

categorias elementares e universais daquilo que torna qualquer experiência

possível: a qualidade, o fato atual e a abstração do pensamento. Dessas três

categorias são extraídos três universos representativos básicos, ou melhor,

universos semióticos, das linguagens possíveis: o universo das qualidades,

inclusive das qualidades de sentimento, o universo dos fatos, daquilo que

efetivamente acontece, e o universo das ideias, de que o universo humano é

pródigo.

Ora, tais universos podem plausivelmente serem transpostos para o campo

das linguagens. Desse modo, dentre todos os variadíssimos tipos de linguagem,

passaremos a nos referir aqui àquilo que interessa a este capítulo, ou seja, a

linguagem verbal humana, oral e escrita. Nesse caso, os universos semióticos

básicos correspondem justa e respectivamente ao discurso descritivo, ao

discurso narrativo e ao discurso dissertativo. De fato, alicerçados nas categorias



universais de Peirce, a descrição, a narração e a dissertação são os três grandes

princípios organizadores da sequencialidade discursiva, habilidade de que a

linguagem verbal é mestra, dado o seu potencial de indicar, representar algo a

que ela se refere, ou seja, seu poder de referência. Quando falamos ou

escrevemos, estamos sempre falando de algo, mesmo que seja de modo

ambíguo.

Portanto, como sistema de símbolos, a função representativa é precípua à

comunicação verbal. Ora, há três situações representativas básicas que se

constituem em princípios de organização sequencial do discurso verbal: o

descrever, o narrar e o dissertar. Colocamos ênfase no aspecto sequencial

porque, quando se fala ou se escreve, os signos verbais são colocados em

sequência, uma palavra depois da outra. Assim, não custa repetir, a

discursividade, como sequencialização de um discurso descritivo, narrativo ou

dissertativo, é uma característica própria da matriz verbal, visto que nenhuma

outra linguagem consegue realizá-la de maneira tão otimizada quanto a

linguagem verbal.

A classificação do discurso em descrição, narração e dissertação não

introduz nenhuma novidade, pois nos foi legada pela tradição e é

consensualmente aceita dada sua generalidade e poder de corresponder às

experiências vividas na comunicação social. O que importa agora é quais são as

consequências que podemos extrair dela para compreender, em um nível mais

reflexivo, por que a ciência de dados está se ancorando ou escorando na

storytelling.

Quando é afirmado que o discurso encontra as leis que governam seus

níveis de complexidade organizacional ou seus princípios de sequência na

descrição, narração e dissertação, isso quer dizer que o discurso exibe

invariantes organizacionais, regularidades de estruturação e significação que se

agrupam e se distinguem de acordo com três grandes classes de representação, a

saber, a descrição, narração e dissertação. Tendo isso explicitado, é hora de

esclarecer de que consistem esses tipos de discursos e quais suas funções, com

ênfase na especificidade da narrativa, pois é esse tipo de discurso que tem

interessado à ciência de dados. Trata-se, portanto, além de definir as

propriedades da narrativa, também de encontrar, por outro lado, com que tipos



de discurso a ciência de dados, ela mesma, lida, quer dizer, que tipos de

discurso resultam da mineração, da analítica e da visualização de dados.

Comecemos brevemente pelo discurso descritivo.

Nas teorias do discurso, a descrição costuma ser definida como uma forma

não-narrativa de discurso. Toda vez que, no discurso narrativo, no

desenvolvimento de uma ação, há uma interrupção para apresentação de

cenário, caracteres físicos de uma personagem etc., isso dá entrada a elementos

descritivos que se inserem na narrativa. Segundo Todorov (1980, p. 62), tanto

a descrição quanto a narrativa pressupõem a temporalidade. Entretanto, suas

temporalidades são diferentes. Enquanto na descrição o tempo é contínuo, as

mudanças próprias da narrativa recortam o tempo em unidades descontínuas.

A descrição não é suficiente para criar uma narrativa, mas esta não exclui a

primeira.

Na definição semiótica do discurso descritivo, a ênfase deve estar posta

exatamente na inescapável ligação da descrição não apenas ao existente, mas

também ao sistema perceptivo, sensório do sujeito enunciador e do receptor.

Assim, descrever é traduzir para a linguagem verbal a apreensão que temos das

qualidades das coisas, ambientes, pessoas e situações. Essa apreensão se dá por

meio dos nossos sentidos, não apenas a visão, audição, tato, paladar e olfato,

mas também a imaginação como uma espécie de sentido interior.

Assim sendo, a descrição se define como um processo de tradução das

apreensões sensórias para a linguagem verbal. Se aquilo que os sentidos

primeiramente apreendem são as qualidades positivas dos objetos, então a

descrição resulta da tentativa de se traduzir, pelo verbal, caracteres qualitativos

que os sentidos captam. Consequentemente, a descrição pressupõe a percepção,

a atenção e a observação, tanto a observação que se volta para fora, quanto a

observação abstrativa, voltada para dentro da imaginação. Nem seria preciso

evidenciar o quanto a linguagem visual é muito mais hábil para descrever do

que a linguagem verbal. E essa habilidade não é evidenciada apenas em

imagens, mas também em gráficos, infográficos, audiovisuais etc. (Santaella,

2001, p. 295-296)

A narrativa, ao contrário, tem sua matriz no discurso verbal. Mesmo

quando a narrativa se manifesta em quadrinhos ou no audiovisual, há sempre



um script na sua base. Não é por acaso que todos os tutoriais, destinados a

ensinar como produzir uma história para beneficiar a apresentação dos

resultados alcançados pelos métodos e técnicas da ciência de dados, na

realidade, o que os tutoriais exibem é uma espécie de script. Quais são os

ingredientes de uma narrativa? De que esse tipo de discurso consiste?

A narração corresponde ao universo da ação, do fazer: ação que é narrada.

Portanto, a narrativa em discurso verbal caracteriza-se como o registro

linguístico de eventos ou situações. Ação gera reação e dessa inter-ação germina

o acontecimento, o fato, a experiência. Por isso, aquilo que denominamos

personagem só se define como tal porque faz algo. E os movimentos desse fazer

só se processam pelo confronto com ações que lhes são opostas, que lhes

opõem resistência. Isso gera a história: factual, situacional, ficcional, ou de

qualquer outro tipo. Mas qualquer que seja o tipo terá sempre essa constante:

conflito, coação, confronto de forças mais ou menos potentes.

Para Bremond (1971, p. 113), toda narrativa consiste em um discurso

integrando uma sucessão de acontecimentos de interesse humano na unidade

de uma mesma ação. Onde não há sucessão, não há narrativa. Onde não há

integração na unidade de uma ação, não há narrativa, mas somente cronologia,

enunciação de uma sucessão de fatos não coordenados. Essa mesma posição é

defendida por Todorov (1979, p. 124, 247) para quem a simples relação de

fatos sucessivos não constitui uma narrativa: “é necessário que esses fatos

estejam organizados, quer dizer, que tenham elementos comuns. Mas se todos

os elementos são comuns, também não há narrativa, pois não há o que contar”.

Para Todorov, o núcleo narrativo está na intriga. A intriga mínima completa

consiste na passagem de um equilíbrio a outro. Uma narrativa ideal começa

por uma situação estável que uma força qualquer vem perturbar, do que resulta

um estado de desequilíbrio. Uma força dirigida no sentido inverso restabelece o

equilíbrio. O segundo equilíbrio é semelhante ao primeiro, mas ambos nunca

são idênticos.

Não se trata aqui de explorar maiores complexidades do universo narrativo,

pois não são com essas complexidades que a storytelling se aventura na ciência

de dados. De resto, se essas complexidades, que são férteis nas narrativas

literárias, fossem empregadas, isso mais atrapalharia do que ajudaria o que se



espera da narratividade quando empregada no campo dos dados. Portanto,

podemos passar para a dissertação, já que, conforme será visto, esse tipo de

discurso é constituinte da natureza semiótica da ciência de dados.

Os dicionários definem a dissertação como exposição desenvolvida, escrita

ou oral, de matéria doutrinária, científica ou artística ou ainda como exposição,

escrita ou oral, que os estudantes fazem de um ponto da matéria estudada. Nos

tesaurus, a dissertação também aparece como uma exposição, sumário,

relatório, caracterização, retrato, delineamento etc. A partir disso, fica claro por

que a dissertação tem aparecido como um dos tipos de discurso no contexto da

didática ou da pedagogia e não em outros contextos.

Sem excluir esses significados já sedimentados pelo uso da palavra

“dissertação”, para compreendê-la na ciência de dados, é preciso ir além do

significado meramente didático da dissertação. Expandido seu sentido, a

dissertação refere-se a conceituações, ao estabelecimento de leis gerais, a

formulações abstratas. Na dissertação, entramos no habitat do intelecto. São

operações mentais que traduzem em leis e tipos gerais, ou seja, em conceitos, as

ocorrências que se repetem e que se tornam hábito. É, portanto, a linguagem

das fórmulas genéricas e convencionais. (SANTAELLA, 2001, p. 345)

Enquanto na linguagem descritiva estamos diante do registro verbal das

impressões de qualidade que as coisas despertam em nossos sentidos, na

narração diante do registro de atos concretos, experiências singulares (sejam

elas existenciais ou ficcionais, isso não importa, no caso), na dissertação

estamos diante de uma realidade que tem um modo de expressão puramente

intelectiva, racional, e, como tal, de natureza geral, exigindo familiaridade e

hábito. Esse é o universo precípuo da ciência de dados. Por isso, entender seus

conceitos, as leis que cria e segue exige a formação de profissionais capazes de

lidar intimamente com as convencionalidades que lhe são próprias. Vem daí a

incapacidade de leitura e compreensão dos leigos quando lhe são apresentados

os resultados expressos na linguagem que é própria das áreas englobadas pela

ciência de dados. Consequentemente, fica compreensível também a razão

fundamental de incorporação da storytelling como meio imprescindível para a

comunicação dos cientistas de dados com seus clientes.



A linguagem verbal é, em si, convencional, baseada em regras e leis que o

falante absorve pelo contato social e que incrementa pela formação

educacional. As áreas da ciência de dados, por estarem fecundadas pela

matemática, estatística e computação, situam-se nas zonas mais abstratas e

convencionais do pensamento humano. Não é por acaso que a matemática, a

lógica e a estatística desenvolvem não apenas um vocabulário, mas também

linguagens próprias constituídas de símbolos próprios, cuja decodificação é

quase inacessível aos leigos.

A narrativa, ao contrário, embora seja também verbal, oral ou escrita, é o

tipo de discurso mais acessível, não exigindo formação específica para ser

compreendida. Isso não é fruto de nenhum milagre, mas tão só e apenas do

fato de que a narrativa trata de situações vividas, um tipo de experiência que

todos os humanos compartilham e com a qual se identificam pela mera razão

de se estar vivo. Fica aí claro por que as narrativas sempre produziram, desde os

tempos mais ancestrais, e continuam produzindo, a adesão dos sentimentos

humanos, tanto por meio dos mitos, dos heróis épicos, das tragédias que

cortam o destino, das comédias que nos fazem rir, dos streamings que povoam

noites mal dormidas e da grande literatura cuja leitura enobrece nossas

existências.

Curioso notar que, depois de séculos de divórcio entre a ciência e a

literatura, finalmente apareça uma ciência, aquela que lida com dados e

estatística poderosa, para reclamar a aproximação com a narrativa. Nem que

seja por meio de historietas para atrair clientes e levá-los a tomadas mais

precisas de decisões, a aproximação é louvável. Mais uma vez e sempre, a

narrativa, a grande agregadora, está dando o seu recado, dizendo a que veio.
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Engajamento do Media Mix:
mobilização social e Yo-Kai Watch

Marc Steinberg

Introdução

Um frenesi tomou conta do Japão nos primeiros meses de 2014. Crianças,

pais e avós, todos foram à procura de mercadorias de uma nova franquia de

media mix
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, o Yo-kai Watch, que subitamente tomou conta do país. Eles

vasculharam os corredores de brinquedos de lojas de departamento e de lojas

de brinquedos em busca de relógios, medalhas e outros itens dessa nova

franquia subitamente global, cujas mercadorias eram tão efêmeras e difíceis de

rastrear quanto os yōkai, ou fantasmas, presentes no jogo e na animação em

torno dos quais a franquia foi baseada. Considerando o contexto da recente

virada logística nos estudos de mídia - nos quais as cadeias de suprimentos são

frequentemente descritas como sendo alternadamente poderosas e

extremamente frágeis - podemos dizer que o gerenciamento da cadeia de

suprimentos de Yo-Kai Watch falhou, mas que essa falha apenas aumentou o

desejo das crianças pelos produtos do media mix. (A outra explicação popular

na época era que esses produtos eram raramente fabricados, tendo sido

deliberadamente produzidas poucas unidades. Embora esta seja uma explicação

igualmente interessante, o entendimento predominante é que a Bandai, a

fabricante dos brinquedos, simplesmente não antecipou a aceitação repentina

dessa série e falhou em produzir com rapidez suficiente.)

Independente do porquê da raridade, o que é fascinante para mim aqui é a

mobilização repentina e total do Japão em torno desse media mix específico,



que continuou em 2015 e só começou a desacelerar em 2016. Em relação às

questões relacionadas às ramificações políticas da animação que essa questão

especial apresenta, eu gostaria de abordar o problema igualmente político da

função da animação na cultura do consumidor como meio de mobilização

total para o consumo. Ao fazê-lo, recorro a um elemento dos escritos

controversos de um dos primeiros praticantes do media mix japonês, Haruki

Kadokawa, que sugeriu a mobilização total como um dos elementos

estratégicos.

Primeiramente, no entanto, permita-me examinar brevemente o Episódio

1 da série de animação Yo-Kai Watch, que apresenta aos espectadores a lógica

desse media mix e a mecânica de jogo do título para Nintendo 3DS, lançada em

julho de 2013. O primeiro episódio de Yo-Kai Watch oferece um guia para o

mundo do mix de mídia do universo Yo-Kai. De fato, pode-se pensar nisso

como um vídeo instrutivo para o mundo do jogo. Somos apresentados ao

mundo dos yōkais, criaturas sobrenaturais do folclore japoneses. É dito que,

para ver yōkais, teríamos que usar o Relógio Yo-kai, ou Yo-Kai Watch em inglês,

que foi especialmente criado com um visor que torna o yōkai visível. É dito

que os yōkai são identificados pelas chamadas ‘medalhas’ que podem ser

recebidas no jogo a partir de um encontro com eles. Também é dito que é

possível encontrar e comprar yōkais na máquina de cápsulas gatcha gatcha - um

tipo de máquina de venda automática com moedas que na América do Norte

geralmente é reservada para chicletes, mas que no Japão é usada para distribuir

todos os tipos de mercadorias, normalmente relacionadas a um programa de

TV infantil. Diferente de outras gatcha gatcha que distribuem mercadorias

aleatórias, as máquinas de gatcha gatcha no mundo do jogo e no mundo real

distribuem medalhas de yōkai que podem dar aos jogadores uma vantagem no

jogo ou yōkais raros - como Whisper, que acompanha o principal protagonista

do jogo, anime e mangá, e que serve como ‘nossa’ entrada no mundo de Yo-kai

Watch. A máquina gatcha gatcha na vida real funciona como um paralelo físico

encontrado nos jogos sociais do modelo freemium, só que aqui se torna parte

da vida social do jogador de Yo-kai Watch – jogadores estes que, em sua

maioria, são garotos do ensino fundamental, embora os jogos também sejam



atraentes às meninas (posteriormente, neste capítulo, veremos o paralelo aos

jogos de azar configurados dentro e fora do jogo).

O Episódio 1 de Yo-kai Watch espelha em forma e função as sequências

expositivas que encontramos no jogo para Nintendo 3DS, que é o início da

franquia; uma cena animada e prolongada que, em um contexto de jogo,

impulsiona a narrativa para a frente ou, nesse caso, fornece uma cena que

explica como a série funciona. Apesar das diferenças visíveis no estilo de

renderização e animação, as duas sequências se espelham na forma e no

desdobramento. Este aspecto do anime como tutorial do jogo é um elemento

que o crítico Raizō Fuwa (2014) destaca em sua análise de 2014 do fenômeno

Yo-kai: “O anime da TV é, em si, preenchido com a visão de mundo do jogo, e

notavelmente funciona de alguma maneira como um tutorial do jogo que é

muito fácil de entender”. Nesse sentido, o anime Yo-kai Watch segue o

caminho de séries anteriores como Yugioh, nas quais o anime apresenta uma

exposição das regras do jogo de cartas; como Gilles Brougère (2003, p. 375)

observa em Jouets et Companie: “As regras do jogo e da ficção não são mais

discerníveis”.

Estudiosos e críticos da cultura infantil há muito observam que, quando os

programas são baseados em brinquedos ou outras franquias, as séries animadas

tendem a funcionar como anúncios comerciais de 30 minutos para produtos.

Em um artigo de 1964, o crítico de marketing japonês Hiroji Yamakawa

(1964, p. 53) refletiu sobre a forte relação entre anime e produtos, refletindo

que: “O programa e as relações do comercial já se tornaram uma entidade. Não

podemos dizer que os 30 minutos inteiros de Tetsuwan Atomu
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comercial para os produtos ‘Caramelos Atomu’?”. A sugestão de que o próprio

programa se tornou um comercial também foi feita por analistas norte-

americanos da cultura infantil, como Stephen Kline (1993) e Ellen Seiter

(1995), e até em livros da indústria, como em Children's Television: e Art, the

Business, and How It Works (1987), de Cy Schneider. Essas discussões tendem a

ocorrer após a desregulamentação da indústria da televisão na era Reagan, na

década de 1980, quando He-Man, She-Ra e outros eram conhecidos como

“programas baseados em brinquedos” ou “comerciais com duração de

programas”.



O anime Yo-kai Watch pode ser visto como algo tal qual uma propaganda

para o media mix que o cerca. Também é possível lê-lo como um vídeo de

instruções que apresenta o usuário criança à configuração do media mix Yo-kai,

ou como um tutorial para o mundo do jogo e do seu media mix. Ainda outra

maneira de lê-los é como uma forma de linha de comando que, quando

reproduzida, executa ou mobiliza uma forma específica de consumo. É através

desta última leitura do anime, como uma força de mobilização em torno desse

media mix específico, que este capítulo irá articular as operações da série de

animação Yo-kai Watch, especialmente porque ela se interconecta com os

elementos componentes do media mix. Ao fazer isso, me afasto das articulações

cuidadosas e diferenciadas das instituições de franquia de mídia oferecidas por

Derek Johnson (2013) e Avi Santo (2015). Ao invés disso, volto-me ao

paradigma da mobilização total, no sentido invocado durante a guerra. O

enquadramento do media mix em termos de mobilização total invocará

inevitavelmente uma concepção cibernética do ciclo de encontro e consumo de

mídia, presumindo um modelo relativamente mecanicista de consumo. As

coisas são inevitavelmente mais complicadas do que isso, e enquadrar o poder

totalizador do anime dessa maneira pode resultar em um modelo de poder que

exagera sua efetividade real e minimiza a natureza contingente do fenômeno

Yo-kai Watch. De fato, como vemos no caso da quebra da cadeia de

suprimentos e da falta de reabastecimento de produtos em relação à demanda,

mesmo seus criadores não anteciparam a mobilização que realmente ocorreu

em torno da franquia.

No entanto, reanimar o conceito de mobilização total em torno do

fenômeno Yo-kai Watch parece-me um projeto que vale a pena - mesmo que

apenas como um modelo de caso limitado para pensar sobre o que, sem

dúvidas, é um processo mais sutil - para trazer à tona os aspectos mais

determinísticos do media mix que se perdem nas leituras mais matizadas do

envolvimento dos fãs ou do gerenciamento de franquias. Ao considerar o papel

expandido da imagem animada, este capítulo propõe refletir sobre o que

omas Lamarre (2009) chamou de força da imagem animada - aqui, tomando

essa circulação expandida e essa força literalmente, e muito mais

deterministicamente. A expansão, a propulsão e a força propulsora da imagem



em movimento estão no cerne deste capítulo, que se preocupa em pensar não

tanto na lógica da circulação como na logística da circulação, nas maneiras e

métodos de fazer circular e fazer mover. Aqui, não apenas fazendo circular as

coisas – como de acordo com os princípios de gerenciamento logístico de

mercadorias (Cowen, 2014) -, mas também fazendo as pessoas se moverem.

Isso difere em alguns aspectos da leitura cuidadosa de omas Lamarre (2009)

do “campo distributivo” em e Anime Machine, minha própria ênfase na

importância da diferença material e tipos distintos de mobilidade no Anime1s

Media Mix (Steinberg, 2012) ou na leitura diferenciada do olhar em Queering

the media mix, de Kathryn Hemmann's (2015). Aqui, enfatizo, em vez disso,

um tipo de modelo especulativo de propulsão ou mobilização que sairá da

minha leitura de Yo-kai Watch e das estratégias empregadas em seu

desenvolvimento. A mobilização total é o modelo analítico crítico e epistêmico

por trás do marketing e desenvolvimento de Yo-kai Watch por seus produtores

e gestores.

1. Mobilização Total e o Media Mix

A proposta de enquadrarmos o media mix dentro da lógica da mobilização

total vem do reexame de uma provocação anterior de Haruki Kadokawa, que

desenvolveu uma estratégia em torno da venda de livros, filmes e trilhas

sonoras em meados da década de 1970. Enquanto estratégias informais de

media mix foram usadas como amarração entre cantores e suas aparições em

filmes que remontam aos anos 1950, animes infantis foram pioneiros no media

mix formal, Haruki Kadokawa formalizou essas estratégias em uma máquina

bem calibrada, dentro de uma única empresa, a Kadokawa Livros (Kadokawa

Shoten). Herdeiro da editora de livros Kadokawa Livros, Haruki assumiu as

rédeas em 1975 e imediatamente montou um estúdio de cinema sob seu

guarda-chuva. Através do Escritório de Haruki Kadokawa, ele recrutou estrelas

femininas que apareceriam exclusivamente em seus filmes. Ele lançou revistas

de cinema para promover seus filmes, que muitas vezes eram produzidos por

ninguém menos que ele próprio. E o mais importante, ele baseou seus filmes

em livros ou séries de livros publicados pela Kadokawa Livros. Finalmente, ele



lançou as trilhas sonoras dos filmes - levando ao que denominou de estratégia

da “Santíssima Trindade”, vincular sinergicamente livros a filmes e trilhas

sonoras (Ōtsuka, 2014; Steinberg, 2012, 2015; Zahlten, 2017).

Haruki Kadokawa é uma figura conhecida em parte por declarações

inflamadas. Uma delas, repetida em várias ocasiões, é que Hitler e seu Mein

Kampf foram sua inspiração para formular sua estratégia de media mix. De

maneira bem provocante, ele “lê” o uso por Hitler de uniformes, música,

poesia de Rilke e pensamento de Nietzsche como elementos de uma estratégia

de mídia mais ampla, a chave para a mobilização total (Kadokawa, 1977, p.

80-81; Sakaguchi, 1982, p. 205). Ele afirma em um artigo que Mein Kampf é o

seu “melhor livro” e mais tarde uma autobiografia intitulada Wa ga toōs, ou

Minha Luta, em referência ao título traduzido em japonês do livro de Hitler.

Permitam-me citar seu artigo de 1977:

A essência do nazismo de Hitler é a transposição do nacionalismo em uma
estética. É nisso que encontramos a técnica brilhante desse bastardo. Para isso, ele
mobiliza tudo, desde a moda militar, o pensamento de Nietzsche, ou a poesia de
Rilke e a música de Wagner. Podemos resumir tudo isso como palavras, imagens e
sons. Em suma, através da mobilização total e hábil desses elementos, ele
intoxicou as massas, transformando o tema do nacionalismo em estética. Quando
uso a estratégia de vender livros, filmes e música, estou essencialmente usando a
mesma técnica. Primeiro, você precisa ter uma noção definitiva do seu tema. Em
seguida, você usa livremente músicas, textos e imagens como seus instrumentos.
Nesse sentido, Mein Kampf é um livro supremo para mim. (p. 80–81, destaques
adicionados)

Considerando que Mein Kampf não oferece discussões sobre a técnica

multimídia em que Hitler supostamente é pioneiro, é questionável o quanto

isso poderia ter funcionado como o manual de Haruki Kadokawa para seu

media mix. A inspiração mais próxima provavelmente foram as combinações

entre filmes de grande sucesso e romances nos EUA na década de 1970 - como

Love Story, para o qual Kadokawa negociou os direitos de tradução em japonês,

um de seus primeiros sucessos transmídia (HIGUCHI, 2004, p. 211)
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. Ainda

assim, eu gostaria de pensar na declaração dessa personalidade notória que,



num primeiro olhar, parece perturbada, precisamente porque há algo no que

ele está apontando; parece haver uma força em ação no media mix, cujo

resultado final não é diferente da mobilização total. Mas devemos

complementar as observações de Haruki Kadokawa, observando que esse

resultado final da mobilização total dentro do media mix é a mobilização total

do corpo social em direção ao consumo participativo fornecido por ele. Em

media mixes bem-sucedidos tanto para crianças quanto adultos, podemos

observar a mobilização total de palavras, sons e imagens, que culminam em

uma mobilização social total a serviço do consumo de um produto familiar

particular.

O conceito de mobilização total foi desenvolvido após a Primeira Guerra

Mundial. O desenvolvimento conceitual de mobilização total chega até nós

através de Ernst Junger, uma figura de direita na Alemanha dos anos 1920 e

1930, que influenciou profundamente pensadores como Martin Heidegger.

Por um lado, a articulação de Junger sobre mobilização total é exatamente o

que parece: a ideia de que todo o povo e recursos de uma nação são dedicados

ao esforço de guerra. Por outro lado, Junger também articula uma noção

transformada de trabalho e de nação, na qual todo trabalho é colocado no

esforço de guerra. Como Anthony Kaes (1993, p. 113) aponta, para Junger a

guerra não era apenas um combate armado, mas “um gigantesco processo de

trabalho”. Em Mobilização Total, Junger (1991, p. 127) escreve:

Além dos exércitos que se encontram nos campos de batalha, surgem os exércitos
modernos de comércio e transporte, alimentos, fabricação de armamentos, o
exército do trabalho em geral. Na fase final, em que já havia alcançado o final da
última guerra, não há mais nenhum movimento - seja o do trabalhador em casa
na sua máquina de costura sem pelo menos ser usado indiretamente para o
campo de batalha. Nesse agrupamento ilimitado de energias potenciais, que
transforma os países industrializados em guerra em forjas vulcânicas, talvez
encontremos o sinal mais marcante do início da era do trabalho.

Na sua reconceitualização da guerra como um massivo processo de

trabalho, Junger também lança as sementes para expandir a concepção de

mobilização total para estender-se além do campo da guerra.



Especificamente, existem quatro sentidos nos quais podemos ler isso sob

uma luz expandida. Já que o espaço é essencial, irei transitar rapidamente

através deles. Primeiro, com base no trabalho dos historiadores japoneses,

podemos entender o período de recuperação econômica do pós-guerra no

Japão, conhecido como milagre econômico, como uma continuação da

mobilização total, desta vez para fins econômicos. Em outras palavras, a

mobilização em tempo de guerra nunca terminou verdadeiramente, mas

continuou como mobilização social até o fim do crescimento econômico, sob o

que era essencialmente uma espécie de capitalismo gerenciado pelo Estado, do

final da década de 1940 até 1980. Segundo, baseando-se no Autonomismo (ou

marxismo autônomo) a fim de estender a concepção de trabalho da fábrica,

para o que Antonio Negri (2005) e outros chamam de fábrica social, podemos

pensar em todas as atividades realizadas para a produtividade do capital como

uma forma de mobilização total para o mesmo. Terceiro, podemos relembrar o

redirecionamento das teorias autonomistas da fábrica social, a fim de

considerar o próprio consumo como um local de produção ativa, coprodução,

pró-consumo ou “playbor”, uma junção das palavras em inglês “play”, diversão,

e “labor”, trabalho. (DYER-WITHEFORD, DE PEUTER, 2009;

KÜCKLICH, 2005). Quarto, se o desenvolvimento conceitual de Junger de

mobilização total também é efetivamente a estetização da guerra (como Walter

Benjamin leu apropriadamente), então poderíamos dizer que a presença de

algo como a mobilização total para o consumo é o prolongamento da

mobilização belicista no campo da cultura (ou estética). Reunindo todos os

quatro tópicos, eu argumentaria que a mobilização de crianças e seus

patrocinadores fiscais (ou seja, pais, avós) na meta de consumo de produtos é,

em si mesma, uma forma de mobilização social total em uma época de queda

nas taxas de natalidade, de uma recessão econômica prolongada e a de

informatização da economia no Japão; uma época em que o consumo parece

ter deslocado a produção como motor da economia. A mobilização social em

direção ao consumo de media mix substituiria a produção social em direção à

guerra do modelo de Junger.

Esse embaçamento das fronteiras entre consumo e produção é agora um

refrão familiar. Por exemplo, Yann Moulier Boutang (2011), escrevendo em



Capitalismo Cognitivo, observa:

Do lado da demanda, o consumo também é orientado para a tecnologia e, em
particular, para as tecnologias da mente - em outras palavras, aquelas que colocam
as faculdades mentais em operação por meio da interação com os novos objetos
técnicos: mídias audiovisuais, computadores, Internet, consoles de jogos (p. 57).

Posteriormente, ele continua:

O desenvolvimento de jogos eletrônicos (agora uma das maiores indústrias do
mundo) é, em relação à atenção, o que a costura era para a destreza das
trabalhadoras que montavam rádios transistorizados nos anos 1950-1980 (p. 74).

Essa sugestão está de acordo com os argumentos de Lamarre (2006, 2009)

sobre a cultura visual do anime, correspondente ao regime de visão e atenção

exigido pelo capitalismo informacional (ou capitalismo cognitivo). Não é

simplesmente que as atividades de “lazer” sejam um treino para o local de

trabalho; é que essas atividades de lazer são estruturalmente paralelas à

produção. De fato, tanto Lamarre quanto Boutang articulam uma conexão

entre consumo e produção no presente.

É nessa perspectiva de total mobilização social, em direção ao consumo em

um media mix, específico que desejo levar a discussão a seguir. Isso oferece uma

abordagem bem diferente da abordagem de Mizuko Ito (2008), que primeiro

conecta os termos mix e mobilização da mídia, em Mobilizing the imagination

in everyday play: e case of Japanese media mixes (artigo sem tradução para

português, que pode ser traduzido livremente como: Mobilizando a

imaginação no jogo cotidiano: o caso dos media mixes japoneses). Examinando

o que ela divide em períodos sob a alcunha de “media mix pós-Pokémon”, ela

propõe ir além da “dicotomização da produção e consumo de mídia ou entre

formas de mídia ativas e passivas” (p. 81). À luz dessas misturas de mídia pós-

Pokémon, presume-se que a própria premissa de consumo - ou o que ela

prefere chamar de participação - seja ativa e envolvida. Mobilização é ativação

para Ito, um movimento em direção a formas socializadas de consumo ou



participação. Ela escreve: “Meu argumento central é que essas tendências

definem uma nova ecologia da mídia, fundamental para uma mobilização mais

ativista da imaginação na vida cotidiana dos jovens” (p. 79-80). A natureza

socializada do jogo e a “mobilização ativista da imaginação” (p. 95) implicam

uma valência positiva aqui - e é a socialização do consumo que Ito defende

contra as acusações de que o conteúdo da mídia em particular é genérico, ou

não original.

A mobilização a seguir não se refere à ativação da imaginação; em vez disso,

uso-o para me referir a um método ou prática de colocar em movimento, de

“animar” ou fazer mover uma população para um fim específico. Para ser claro,

concordo plenamente com Ito que a forma de envolvimento que se encontra

com o Yo-kai Watch é de consumo ativo. Dito isto, a mobilização aqui se

conecta aos corpos e desejos, tanto quanto à imaginação; é menos um convite

do que um imperativo ancorado em tipos particulares de mecanismos. Essa

análise se baseia em parte no meu trabalho anterior (Steinberg, 2012), em que

analiso os animes como um sistema de consumo baseado no movimento de

imagens e produtos; mas também é inspirado nos escritos mais recentes de Eiji

Otsuka sobre a “otimização” do media mix, vinculando a fusão da Kadokawa

com a empresa de tecnologia Dwango para as questões sobre otimização (no

sentido tecnológico e social do termo) do media mix. Otsuka (2014, p. 14–38)

coloca o fenômeno em uma espécie de estrutura de engenharia, sugerindo que

o media mix opera sob condições nas quais são cada vez mais controladas e

otimizadas, ao contrário dos algoritmos de mecanismos de busca. A seguir,

conectarei a reformulação do media mix de Otsuka em termos de otimização

do consumo com a proposição de que ele funcione como mobilização total,

concentrando minha atenção no fenômeno recente do Yo-kai Watch.

2. A história de Yo-Kai Watch

O media mix de Yo-Kai Watch é um reboot e reconstrução implícitos da

série Pokémon, com alguns elementos adicionais, embora importantes. Com

uma equipe de produção semelhante e um lançamento que segue de perto o

modelo de Pokémon, pode-se pensar nele ao longo das linhas do formato



televisivo, só que aqui o que temos é um formato de media mix (LAMARRE,

2015; MORAN, MALBON, 2006). Pokémon começou como um videogame

feito para o console portátil Nintendo Game Boy. Foi desenvolvido pela Game

Freak, mas divulgado pela Nintendo, e disponível exclusivamente para

dispositivos desta. É um jogo de RPG ambientado em um mundo de fantasia,

onde se captura e evolui várias criaturas Pokémons. “Temos que pegar”, foi a

famosa frase que resume a lógica do jogo de forma sucinta: pegue o máximo de

Pokémons possível, evolua-os e, assim, progrida nos níveis e áreas do mundo.

Duas das inovações do jogo foram, primeiro, lançar diferentes variações de

cores do jogo simultaneamente ou em sucessão relativamente próxima - as

versões de nome Red e Green, por exemplo - e segundo, exigir que os jogadores

se comuniquem e fizessem trocas através do até então relativamente não

utilizado Game Cable Link. Comunicação e trocas foram essenciais para

concluir a coleção. Os primeiros jogos (Red e Green) foram lançados em

fevereiro de 1996, mas uma das reais razões para a popularização do jogo foi a

serialização de mangá que apareceu em Corocoro Comic (NOGAMI, 2015, p.

208–209). Dois meses após o lançamento do jogo, uma serialização narrativa

começou na forma de quadrinhos em uma edição ramificada da Corocoro

Comic, antes de mudar para a revista principal em setembro de 1996. Corocoro

Comic é um ponto de destaque da cultura infantil, principalmente para

meninos de idade entre 4 e 10 anos. É uma das revistas mais ricas em

informação em circulação (como prova sua arte de capa) e, por esse motivo, é

sempre mais do que um mero meio de serialização de mangás: funciona como

uma revista promocional da mais alta ordem e está frequentemente no centro

da mídia para a demografia de meninos. A serialização de Pokémon em

Corocoro aumentou sua popularidade e a eventual série de anime, lançada em

abril de 1997, a expandiu ainda mais. A série Pokémon difere de muitos media

mixes anteriores, pois era atraente para meninas e meninos. Além disso, como

Anne Allison (2006) discute longamente em seu trabalho sobre Pokémon, era

um jogo que exigia um conjunto de conhecimentos literalmente enciclopédico,

tornando a enciclopédia do universo um item essencial para qualquer jogador

sério.



Yo-kai Watch segue muitos aspectos do media mix de Pokémon. É baseado

na coleção de entidades sobre as quais o jogador deve ter uma base de

conhecimento significativa (desta vez são espíritos yōkais, e não criaturas

imaginárias Pokémon, mas o elemento da coleção permanece o mesmo). O

jogo, desenvolvido pelo estúdio e pela editora Level-5, requer comunicação

entre os jogadores para concluir suas coleções de yōkais e foi projetado

exclusivamente para o sistema de jogos portáteis Nintendo 3DS
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primeiro jogo foi lançado em julho de 2013 como um jogo único, os

lançamentos subsequentes adotaram o modelo Pokémon de lançar várias versões

de um determinado jogo, geralmente lançado simultaneamente (A versão

norte-americana do primeiro jogo foi lançada em novembro de 2015; a versão

francesa foi lançada em abril de 2016, com lançamentos simultâneos da série

de anime em ambos os casos.). Voltando ao contexto japonês, Yo-Kai Watch

também teve uma serialização no CoroCoro Comic, mas desta vez a serialização

do mangá começou sete meses antes do lançamento do jogo, na edição de

janeiro de 2013 da revista (lançada em meados de dezembro) (Yo-kai Watch).

Um mangá voltado para meninas começou a serializada na revista em

quadrinhos mensal para meninas Chao, paralelo ao CoroCoro Comic, publicado

pela mesma editora a partir de fevereiro de 2014. Uma das principais

produtoras de animação para Pokémon, OLM, também foi a produtora do

anime de Yo-kai Watch. A premissa do jogo e das mídias que o cercam é que os

yōkais são a fonte de todos os conflitos na vida cotidiana. Para resolver esses

conflitos, é preciso encontrar e apaziguar os yōkais. Quando eles são

apaziguados, tornam-se seus amigos - e por isso você recebe uma “medalha” de

yōkai à imagem deles. Para apaziguá-los, o protagonista deve primeiro olhar

através de seu Relógio Yo-kai para descobri-los. O relógio está literalmente no

centro da série, o dispositivo mais importante e uma das âncoras para sua

serialização. Se, como em Pokémon, o jogador precisa coletar todos eles, é

através do dispositivo narrativo (e, por fim, da mercadoria física) do relógio

que essa coleta é possível.

O jogo teve vendas sólidas, mas medianas, após seu lançamento inicial no

Japão. As vendas do jogo realmente explodiram após o início da transmissão do

anime em 8 de janeiro de 2014, e também após o lançamento do DX Yo-kai



Watch físico e de suas medalhas em 11 de janeiro (3 dias após o início de o

anime), que atendeu a uma demanda febril. Um mês após o seu lançamento,

foram comprados 3 milhões de medalhas, o que levou a uma situação em que

foram permanentemente esgotadas em todo o país. Os comentaristas

concordam que os lançamentos simultâneos do anime e do relógio físico e suas

medalhas marcaram o início do Yo-kai Watch como um fenômeno social

(Fuwa, 2014). Além disso, o relógio é o que Bryan Hartzheim (2016, p. 1076)

chama de “portal do produto”:

Os portais de produtos são mercadorias narrativa e visualmente tecidas no tecido
do programa. Eles servem a um processo transformador e dinâmico da série,
oferecendo experiências de mídia altamente interativas que ativam a imaginação
dos usuários na construção extratextual da história [...] Os portais de produtos se
tornam ferramentas conectivas que transitam entre os personagens e os
espectadores: posicionam o espectador dentro do mundo do personagem e mostra
como eles podem se integrar a tal mundo.

O relógio é um portal para o mundo yōkai na diegese do jogo e do anime,

e também era o elemento conectivo entre o mundo narrativo e o mundo físico

da criança; as medalhas foram o tecido conjuntivo suplementar. Até o final de

2014, mais de 150 milhões de medalhas foram vendidas - um número que

chega a cerca de nove medalhas para todas as crianças menores de 14 anos no

Japão. Houve escassez de produtos Yo-kai ao longo do ano. Uma loja

especialmente criada para um evento sobre personagens de Yo-kai Watch na

Estação de Tóquio, administrada pelas fabricantes de brinquedos Namco e

Bandai, que deveria ficar aberta por 2 meses, teve que ser fechada após apenas

2 dias após sua abertura em março de 2014, pois todos os itens à venda já

haviam esgotado (FUSHIMACHI, 2014). Enquanto que, três semanas após o

lançamento do jogo original, 100.000 cópias haviam sido vendidas, dentro de

quatro dias a partir do lançamento simultâneo dos dois jogos subsequentes em

julho de 2014, mais de 1,3 milhão de jogos foram vendidos. Como em muitos

media mixes, o lançamento do anime de Yo-kai Watch é geralmente considerado

o ponto em que Yo-kai Watch se tornou um sucesso fenomenal. No entanto, o



relógio e as medalhas que o acompanham foram iguais ao anime em inflamar a

mania dos Yo-kai (UNO et al., 2014-2015: 181)
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Yo-kai Watch não foi um sucesso comum; foi o tipo sucesso que só

acontece uma vez em uma década, não muito distinto de Pokémon

anteriormente, diferente apenas em sua intensidade e brevidade correspondente

(no momento em que escrevemos em 2017, ele estava em um lento declínio).

Durante seu reinado, qualquer coisa ligada a ele se tornou um item mais

vendido. Olhando para a lista dos brinquedos mais vendidos para 2014 e

2015, podemos entender o porquê. Em 2014, os produtos de Yo-kai ocuparam

três dos cinco primeiros lugares e 7 dos 10 itens mais vendidos na categoria

“Geral/Meninos” (Omocha jōhō net, 2014); em 2015, os produtos de Yo-kai

ocupam 4 dos 5 melhores lugares e 6 dos 10 melhores na categoria

“Geral/Meninos” (Omocha jōhō net, 2015). É no meio desse frenesi que

chegamos ao lançamento do Yo-kai Watch Zero Edition, a segunda iteração do

relógio físico o qual encontramos, aparentemente, parodiado, destacado e

mobilizado, tudo de uma vez só, no episódio 27 do anime, para o qual volto

minha atenção agora.

3. Temos que pegar o relógio

O episódio 27 começa com o protagonista assistindo a uma versão

paródica de um homem usando uma blusa de gola alta preta e jeans -

claramente Steve Jobs - lançando o mais novo iPhone da maneira tipicamente

teatral. Um grito do andar de cima leva o jovem protagonista até seu quarto,

onde Whisper - o yōkai tipo Gasparzinho que vive com Keita (Nate na versão

dublada em inglês) e o guia pelo mundo yōkai - está assistindo a um

lançamento de produto muito semelhante no mundo yōkai. Lá, Steve Jaws, um

yōkai com forma de tubarão que veste uma blusa de gola alta preta e jeans,

anuncia o lançamento de um novo produto, o “Yo-kai Watch Type-Zero”, com

ainda mais alarde e expectativa. Um produto “velho, mas novo, novo, mas

velho”, baseado em um segredo, um Yo-kai Watch único do qual o avô de Keita

havia inventado um protótipo. A data de lançamento? “Agora!”, grita Steve

Jaws, e Whisper imediatamente leva Nate ao Mundo Yōkai, onde milhares de



yōkais já estão em fila, ansiosos pelo lançamento do relógio, e os compatriotas

de Whisper reclamam que ele está atrasado para o jogo. O episódio é tanto

uma paródia dolorosa do consumismo Apple-e-yōkai quanto uma diretiva para

entrar na fila e começa a aguardar o próximo lançamento da mercadoria física

Yo-kai Watch Type-Zero.

O relato de Jonathan Gray (2010) sobre Os Simpsons, no livro Show Sold

Separately, articula de maneira útil como os elementos paródicos e consumistas

coexistem neste episódio. Gray observa como Os Simpsons funcionam

paratextualmente dentro do paradigma do consumismo, sendo ao mesmo

tempo “um dos únicos programas de televisão comercial nos Estados Unidos a

atacar consistentemente o consumismo e o capitalismo americanos” (p. 14). A

série, continua ele, “é profundamente conflituosa, complexa e contraditória

quando se trata de publicidade, consumismo e capitalismo” (p. 15).

Inicialmente, Yo-kai Watch parece se encaixar nessa descrição do texto em

conflito, por um lado, atacando o consumismo, e por outro, apoiando-o sem

ambiguidade. No entanto, embora o anime Yo-kai Watch na superfície pareça

ser um texto em conflito, ele efetivamente reforça o consumismo por meio de

sua paródia: o consumismo é aparentemente ridicularizado, mas sempre a

serviço de uma mobilização para consumir mais. A paródia do lançamento do

produto é real, mas também a seriedade do lançamento do produto e a

chamada para fazer fila em preparação para a data de lançamento. De fato, há

uma mudança no estilo de tom e animação, da abertura e configuração

paródica, para o produto que revela a si mesmo, em que Steve Jaws descreve o

Yo-kai Watch Type-Zero em tons reverenciais, completo com uma apresentação

de slides PowerPoint em tela dupla do novo relógio. O estilo de animação aqui

muda de um esboço de personagem de Steve Jaws para uma sequência didática

de lançamento de produtos. O anime demonstra para o público que o novo

relógio terá funções inteiramente novas e não será compatível com o relógio

antigo nem com as centenas de medalhas que crianças e adultos acumularam

para combinar com o relógio antigo.

Uma olhada na linha do tempo da transmissão confirma que isso não é

uma paródia, mas uma antecipação do que está por vir. O episódio do anime

foi transmitido no Japão em 18 de julho de 2014; o relógio em si foi lançado



em 2 de agosto de 2014 – exatamente duas semanas após o episódio do anime.

Além disso, quem realmente prestou atenção pôde perceber que um precursor

ou uma ideia antecipada do relógio foi introduzido ainda antes, no lançamento

simultâneo de 10 de julho de duas sequências do jogo Yo-kai Watch original:

Yo-kai Watch 2: Ganso (“Ancestral”, na língua japonesa) e Yo-kai Watch 2:

Honke (“Família Principal”, em japonês, como a família principal de um clã).

Ambos apresentam, em parte, uma narrativa e jogabilidade envolvendo uma

versão anterior do Yo-kai Watch, que permitiu ao usuário ver tipos iniciais de

yōkai. No jogo, Whisper dá a Keita/Nate um novo tipo de Yo-kai Watch - a

versão azul e vermelha que seria lançada no mês seguinte.

A temporalidade atrasada do lançamento do relógio faz com que isso não

seja uma paródia, mas uma preparação para o que está por vir. Primeiro o jogo

e, então, o anime se tornam parte de um condicionamento preventivo de pais e

filhos para antecipar as falas que eles mesmos criariam, esperando a compra do

mais novo item do Yo-kai Watch. No início deste capítulo, citei a sugestão de

Raizō Fuwa (2014) de que o anime da TV funciona “como um tutorial do jogo

muito fácil de entender”. O episódio 27 também é um tutorial que, desta vez,

ensina os espectadores - em particular os pais e responsáveis   - que o novo

relógio será lançado em breve e que é melhor seguirem o exemplo do yōkai no

episódio e fazerem fila para obtê-lo. Lembrando das compras frenéticas que

ocorreram com o lançamento do primeiro relógio e suas medalhas no início

daquele ano, e também lembrando a loucura da Apple que acompanha o

lançamento de cada nova edição do iPhone, o anime Yo-Kai Watch prevê as

linhas massivas de pessoas que, de fato, saudariam o lançamento do Relógio

Zero Edition duas semanas após a data de exibição do anime
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anime combina previsão e preempção de maneira harmoniosa para mobilizar

desejos e pessoas para tornar o lançamento do Zero Edition o evento que se

tornaria. Como o crítico cultural Uno Tsunehiro observa em alguns

comentários sobre a qualidade do episódio, “visto que o programa foi ao ar

pouco antes da data de lançamento do ‘Yo-kai Watch Type-Zero’, dizia

essencialmente aos espectadores ‘O Zero Edition é como o iPhone, então é

melhor entrar na fila e comprar’ ”(UNO et al., 2014–2015, p. 181). O

programa ensinava as crianças sobre o novo relógio e preparava as crianças e



seus pais para esperarem na fila, para que o item não se esgotasse como no

último lançamento.

Ao fazer isso, a mobilização do Yo-Kai Watch opera de acordo com o tipo

de lógica preventiva que Brian Massumi (2014) encontra, por um lado, em

ação nos regimes de ação militar global de Bush e Obama e, por outro, se

estende a todos os aspectos da vida sob o neoliberalismo. Massumi escreve: “À

medida que a economia neoliberal se estabelece, o diferimento se torna cada

vez menos uma opção e a ação preventiva é cada vez mais um imperativo. Isso

faz com que a economia seja mais efetivamente ativada do que efetivamente

racionalizada” (p. 13, ênfase como no original). Na formulação de Massumi o

priming torna-se o modo de poder que aciona a preempção, que ativa, ou – na

linguagem deste capítulo - que mobiliza (pp. 29-31). O priming é uma “forma

de condicionamento, a qual modula o comportamento ao implantar

pressupostos e ativar tendências em uma situação aberta de encontro” (p. 29).

Em uma situação em que pais e filhos haviam passado por um longo período

de escassez de suprimentos de produtos Yo-kai Watch, o episódio 27 preparou

os pais para ainda mais escassez de suprimentos e os mobilizou para esperar na

fila pelo lançamento do Type-Zero. A mensagem: se você não entrar na fila para

o lançamento do relógio, você terá que esperar muito, e o eBay disputa por

produtos que você experimentou até agora. Pais e avós, preparados tanto pela

falta anterior, quanto pelo aviso do anime, obedientemente formaram filas, em

alguns casos durante a noite.

O priming do anime é um elemento da mobilização social total do media

mix. O show animado foi tanto uma prévia do que está por vir quanto um guia

de como agir (preventivamente). É uma previsão do futuro como uma notícia

do passado e um manual de instruções sobre como agir. A mobilização total foi

o resultado. De fato, a proximidade do media mix com a mobilização total dos

tempos de guerra está implícita na série de anime pelas próprias imagens de

consumo que obtemos. As formações nessa escala são, afinal, uma ocorrência

rara em culturas de consumo em massa. De fato, eles estão muito mais

associados a momentos de intensa escassez - de países em condições de guerra a

países que passam por escassez de mercadorias desencadeada por instabilidade

econômica maciça e desvalorização da moeda. Filas e mobilização social são



sintomas de crise social. No Japão contemporâneo, são os sintomas de crises

sociais para os quais media mixes como o Yo-kai Watch parecem remédios. A

crise, neste caso, é a permanente queda econômica, taxas de natalidade em

declínio e assim por diante - o que impõe pressões únicas a um número cada

vez menor de crianças para consumir mais coisas e pede aos pais e avós que

ajudem nesse objetivo. Alimentando seu próprio sucesso, as próprias formações

e sinais de “esgotado” podem ter alimentado a atenção da mídia em torno da

franquia de Yo-kai Watch em primeiro lugar, e foi possivelmente um fator em

sua história de sucesso em cascata.

Nisto, a história de Yo-kai Watch é única por seu impacto e visibilidade,

mas é padrão e sintomática na regularidade do ciclo de consumo que ela

presume. A Bandai, fabricante de brinquedos por trás dos relógios e medalhas

de Yo-kai, também é a empresa por trás da produção anual de novos itens para

a série “tokusatsu” de efeitos especiais existente há décadas, Kamen Rider, que

todos os anos se reinventa e requer novos ciclos de compra. Ciclos de novidade

e obsolescência estão firmemente incorporados na vida de seus jovens

consumidores, com essas séries treinando-os para se adaptarem aos ciclos do

tecnocapitalismo, sintonizando-os ao aparentemente inevitável lançamento

anual ou bianual de novos produtos na indústria eletrônica. As referências ao

Steve Jobs e à Apple também apontam para isso: que não há muito o que

separar o lançamento da mais nova tecnologia do mais novo Relógio Yo-kai. De

fato, o relógio acostuma as crianças às próprias instalações do mundo da

tecnologia: não é compatível com versões anteriores e baseia-se na premissa de

característica de não interoperabilidade dos ecossistemas de plataforma fechada

de hoje. O evento do lançamento do Relógio Yo-kai torna esses ciclos

particularmente visíveis e, de fato, faz parte da narrativa da série de uma

maneira descarada. Sua raridade perpétua se mobiliza de maneira

particularmente visível, mas essa mobilização total se tornou normalizada.

4. Jogos de azar para espíritos

Acima, apresentei a mobilização total de pessoas e coisas em torno do Yo-

kai Watch, principalmente do ângulo do anime e do relógio físico. No entanto,



há outro elemento no media mix digno de nota, principalmente em relação às

preocupações desta edição especial com a maneira como o momento

contemporâneo testemunha o escoamento da animação em todos os aspectos

da vida. No caso de Yo-kai Watch, os paralelos entre o jogo ou o anime com a

vida são impressionantes. Os efeitos materiais de um determinado media mix

são comentados há muito tempo e a produção de brinquedos anda de mãos

dadas com a produção de animação (e design de personagens em particular)

desde a década de 1970

97

. Mesmo assim, Yo-kai Watch é impressionante pela

maneira como integra a brincadeira dentro e fora do jogo através de objetos

materiais. O objeto de articulação entre os dois é, por um lado, o relógio e, por

outro, a máquina de cápsulas gatcha gatcha.

A máquina de cápsulas é um elemento-chave do jogo e das narrativas de

anime. No jogo, é possível retornar periodicamente à máquina de cápsulas para

obter mais medalhas e pontos. Fora do mundo do jogo, os jogadores infantis

podem ir a máquinas de cápsulas alojadas em lojas de brinquedos e lojas de

departamento para coletar medalhas. As medalhas físicas são usadas não apenas

para os relógios, mas também contribuem para pontos no jogo 3DS. Embora

as medalhas possam ser compradas em pacotes de dois, talvez uma das

principais maneiras de obter medalhas seja, apropriadamente, as máquinas de

cápsulas - essencialmente um tipo de caça-níqueis que funciona inserindo uma

moeda e girando um botão até que uma bola redonda saia. A bola pode conter

qualquer coisa, desde uma medalha de yōkai comum que pode ser convertida

em pontos dentro do jogo que serão usados nas jogadas de gatcha gatcha dentro

do mesmo, ou novos yōkais que podem ser inseridos no jogo (ambos marcando

uma espécie de mise-en-abyme, ou transição entre o espaço cotidiano e o espaço

de jogo). Diferentes conteúdos de cápsulas têm diferentes graus de raridade. As

máquinas de cápsulas, portanto, expandem o espaço de jogo animado para o

espaço da vida cotidiana, mobilizando crianças e jogadores de yōkai para

shopping centers e outros locais onde há as máquinas. Como em muitos

aspectos da franquia Yo-kai Watch, a forma de mobilização através de objetos

materiais não é necessariamente nova, embora os circuitos e os objetos

materiais sejam, assim como a conexão que eles têm com o videogame. Ao

contrário das franquias anteriores, os objetos não são complementares à



experiência da série de anime, mas sim aspectos integrais do jogo. Eles são um

método para obter créditos no jogo mesmo fora dele - uma forma de facto de

compra dentro de jogos comum aos jogos de modelo freemium, mas que nesse

caso ocorre fora do jogo. A função de jogo das máquinas de cápsulas - sua

função tipo caça-níqueis - lembra um estudo antropológico das máquinas de

jogo de azar e seu design em Las Vegas por Natasha Dow Schüll (2014). Como

Schüll detalha em Addition by Design, o design de máquinas caça-níqueis

envolve tudo, desde os níveis arquitetônico até os interfaciais, e invoca o desejo

dos apostadores de voltar à “zona” - um termo frequentemente usado em

design de jogos. Além disso, o jogo envolve ritmos particulares de mobilização

(movimento pela cidade, através dos espaços de jogo) e imobilidade (sentado

na interface da máquina) que se assemelham muito à mobilização de crianças

do jogo Yo-kai Watch para a máquina de cápsulas e vice-versa. Yo-kai Watch

incorpora uma forma de jogo de azar em seu sistema de jogo, na medida em

que o progresso do jogo pode ser auxiliado pelo que se recebe aleatoriamente

na máquina de captura, com um vínculo estreito entre a acumulação de

medalhas no jogo e a acumulação fora do jogo de medalhas através de

máquinas de cápsulas. Essa introdução aos jogos de azar no sistema de media

mix é um aspecto marcante da jogabilidade de Yo-kai Watch, e um elemento

final e decisivo da mobilização social dentro e fora do jogo.

Conclusão

Devemos concluir que a franquia de Yo-kai Watch tornou-se um local de

total mobilização social para o consumo, na forma de coleção de artefatos

materiais e de jogos. Filhos, pais e avós foram mobilizados para esse fim do

consumo total - mesmo que os prazeres da coleção fossem presumivelmente

desigualmente distribuídos. Yo-kai Watch foi um media mix que literalmente

colocou os múltiplos estratos de crianças pequenas, seus pais e avós em

movimento em torno da franquia. O media mix era único - por sua escala,

intensidade e popularidade, além de sua insidiosa combinação de jogo comum

e jogo de azar. E, no entanto, também era algo padrão, um formato que seguia

os passos de Pokémon (de suas empresas de produção, sua sequência de



lançamentos de mídia cruzada, até seu próprio conteúdo) e por simplesmente

tornar visível o que faz parte da mobilização comum, cíclica e rotineira que um

encontra com todas os media mixes (Ōtsuka, 2014), grandes ou pequenos em

escala e escopo.

Devemos lembrar que Junger (1991, p. 126) descreve a mobilização total

como o “agrupamento ilimitado de energias potenciais”. Kadokawa Haruki

estava, até certo ponto, certo em vincular a produção de movimento social em

torno de um media mix específico ao conceito e fenômeno histórico da

mobilização total em tempos de guerra. O que devemos acrescentar, no

entanto, é que essa mobilização ocorre não simplesmente através da tríade de

imagem, som e texto. Também ocorre através de formas de condicionamento

afetivo que combinam condições da cadeia de suprimentos, mercadorias

limitadas e sequências expositivas de animação que são, ao mesmo, tempo

paródicas e primitivas, e um sistema de mix de mídia no qual a coleção de

objetos físicos e objetos no jogo é central para a expansão da experiência de

jogo, na qual a animação - tanto no jogo quanto no anime - era um elemento

essencial da missão.

Cabe uma ressalva ao argumento apresentado aqui: a mobilização total de

Yo-kai Watch nas condições do capitalismo avançado é significativamente

diferente da modalidade e força da mobilização total sob um regime fascista. A

mobilização de pessoas nas sociedades de consumo pós-fordistas ocorre em

condições mais fluidas, voluntárias, emergentes e contingentes. O sucesso de

Yo-kai Watch foi evidentemente uma surpresa, mesmo para seus criadores e

gerentes, como atesta a quantidade de mercadorias esgotadas. Nem todos os

mixes de mídia envolvem mobilização total. A mobilização total em torno de

Yo-kai Watch é um caso extremo da forma mais regular de mobilização

generalizada ou parcial que ocorre em torno de franquias de animação, jogos

ou quadrinhos. Isso é bem diferente das condições totalitárias sob as quais o

estado fascista e seus cidadãos operavam durante a Segunda Guerra Mundial. A

preparação do media mix funciona através do condicionamento, das pressões

sociais e dos desejos coletivamente formados, à medida que são canalizados

pela franquia Yo-kai, mas não ditados por ela. As energias são agrupadas, mas

de uma maneira que ainda difere da mobilização sob o fascismo. As várias



mídias operam de maneira mais sutil e aberta do que o retrato que pintei aqui.

Os consumidores infantis e os facilitadores adultos têm mais agência e os

mercados e empresas por trás da mídia misturam menos poder do que o

quadro de mobilização total implica. Para todos os fenômenos de Yo-kai Watch,

existem dezenas de media mixes que falharam. Dito isto, a mobilização total

ainda fornece uma estrutura eficaz para entender alguns dos efeitos do mix de

mídia Yo-kai Watch, sua forma fenomenal. A mobilização volta nossa atenção

para a qualidade projetada da ecologia de entretenimento otimizada e suas

práticas correlatas de coleta. Aqui reside a utilidade da estrutura e sua

adequação, com algumas ressalvas, às condições atuais da mídia.

Se, como observou Kadokawa Haruki, “a essência do nazismo de Hitler é a

transposição do nacionalismo para uma estética”, com Yo-kai Watch,

encontramos a transposição não de um tema - nacionalismo ou não -, mas de

uma tendência ou prática: coleção. O media mix condiciona os usuários para

sentirem o desejo e a necessidade de colecionar, e move essa prática entre

mundos de jogo e mundos de objetos, refletindo objetos do mundo real dentro

do mundo do jogo e produzindo objetos do mundo do jogo no mundo

material. Objetos materiais e sua mobilização são a base da mobilização social

que se segue. Com o tempo, quando o movimento logisticamente controlado

das coisas através dos espaços de produção e para os locais de consumo se

tornar cada vez mais otimizado, talvez faça sentido considerar também, como

eu fiz aqui, o movimento e a mobilização de pessoas como parte do ciclo

expandido de produção e consumo
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. No Japão em recessão, à medida que a

produção diminui para outras partes da Ásia e a taxa de natalidade em declínio

pressiona ainda mais as crianças compensar a falta de consumo, Yo-kai Watch

aparece como a tempestade perfeita e como um campo de treinamento,

mobilizando as crianças nos ritmos de consumo que governam o mundo

tecno-capitalista - dos relógios Yo-kai aos relógios da Apple.
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91 N. do T.: Na indústria cultural japonesa, o termo media mix é usado desde década
de 1960 para tratar sobre o fluxo de conteúdos entre múltiplas mídias, desenvolvido
em torno de uma única franquia, incorporando também a produção de fãs em sua
estratégia. O modelo de media mix japonês foi uma das principais inspirações para a
estratégia transmídia da franquia Matrix nos anos 2000.

92 Nota do Tradutor: Anime clássico de Osamu Tezuka, traduzido no Brasil como Astro
Boy, exibido originalmente no Japão entre 1963 e 1966.

93 A estratégia de combinar romance com filme também decolou nos EUA na década
de 1970. Isso, e a importância de Love Story para Hollywood, são detalhados em Wyatt
(1994).

94 Para saber mais sobre Level-5, consulte Consalvo (2016, p. 170–178).

95 Shinjitsu Ichirō também observa que os números de circulação de Corocoro Comics
aumentaram substancialmente durante o fenômeno Yo-kai. Embora normalmente
vendesse 600.000 cópias por mês, nos meses em que as medalhas da Yo-kai Watch
eram incluídas como brindes, foram vendidas 1,3 milhão de cópias. Mesmo depois
desse ponto, seus números de circulação estabilizaram em 1 milhão de cópias por mês
(UNO et al., 2014-2015: 181).

96 As plataformas de mídia social, como YouTube e Twitter, estavam repletas de
imagens de pais e avós acampando ou esperando nas filas antes da data da venda.

97 O designer de personagens e robôs para animes Okawara Kunio (2015) oferece uma
visão fascinante da estreita coordenação entre produtores de brinquedos e empresas
de produção de animação - e designers de robôs em particular - para animes
produzidos na década de 1970 em diante. Veja também a análise perspicaz de Leon
Gurevitch (2012) dessa convergência no caso de Toy Story.

98 Embora seu projeto seja diferente, o trabalho de Kay Dickinson (2016, p. 119-162)
sobre a relação entre logística e produção de filmes no contexto de Dubai é um modelo
para refletir sobre o tentacular e relações contíguas entre logística, criação de imagens
e distribuição.



Clearance: um dos desafios para a
produção da obra audiovisual

Fernanda Galera Soler

Introdução

Quando falamos sobre a criação de uma obra audiovisual uma das últimas

questões que pensamos ser necessária é a atuação de um advogado, uma análise

jurídica sobre a questão ou mesmo a necessidade de transferência de

determinados direitos para produzir uma obra. Ainda que exista um produtor

executivo ou um controller que cuidará do orçamento e efetuará a gestão da

obra para que ela ocorra de acordo com o planejamento efetuado, os debates

acerca dos pormenores das contratações e a formalização destas por vezes são

deixados em segundo plano, diante dos desafios criativos e de produção

trazidos pela complexidade e amplitude de uma obra audiovisual.

Contudo, realizar esse tipo de estudo e análise jurídica, para além das

questões contratuais é um passo fundamental para a possibilidade de

exploração econômica da obra, posto que a própria legislação traz algumas

vedações e possibilidade de questionamento da utilização de uma obra, em

respeito aos direitos de terceiros. Neste ponto, é importante destacar que não se

trata apenas das questões de direitos autorais, por vezes lembradas quando da

contratação de um roteirista ou diretos. Mas sim, da liberação de uma série de

direitos de propriedade intelectual, de personalidade e outros eventualmente

existentes neste tipo de produção.

O presente estudo busca introduzir por meio de uma revisão bibliográfica

questões básicas de parte dos principais direitos que podem estar presentes em



uma obra audiovisual. Identificando os pontos de atenção que devem passar

pelo produtor de conteúdo e idealizados da obra.

Com o intuito de tornar o texto mais fluído e direcionado serão estudados

casos vividos por Walt Disney, com uma análise pelo viés jurídico brasileiro

exclusivamente. De forma a tratar os casos como se tivessem ocorrido no

Brasil, uma vez que na realidade por se tratar de um autor americano, uma

empresa americana e um conteúdo criados nos EUA a legislação aplicável ao

caso original foi a americana. Para tanto, o artigo fará referência ao processo de

“clearance”, expressão inglesa que significa liberação, a qual é utilizada pelo

setor audiovisual como referência a necessidade de liberação de direitos de

determinada obra. Dessa forma, serão abordados pontos de atenção quando da

inclusão de determinado conteúdo na obra audiovisual.

Igualmente, há o interesse de ressaltar a necessidade da contratação por

escrito acerca de tais questões, em especial, as que envolvem direitos autorais e

os que lhe são conexos. Tema complexo que demanda um estudo apartado,

mas que foi sintetizado para um entendimento introdutório acerca do foco

necessário para o começo de uma produção audiovisual.

Após uma breve análise dos direitos de propriedade intelectual e dos da

personalidade é necessário entender o que deve constar em um contrato que

verse sobre tais questões. Ainda que tal demanda seja de responsabilidade de

um jurista, é necessário entender o que deve constar do instrumento contratual

e conhecer minimamente as necessidades da produção e o futuro da obra, com

o intuito de criar um contrato que se adeque a realidade e efetivamente

formalize a relação entre as partes e as suas expectativas.

Por fim, entendidas tais questões jurídicas é realizado o fechamento do

tema com reflexões acerca dos problemas que podem ser decorrentes de

ausência de instrumentos contratuais, os quais passam até mesmo pela

dificuldade do produtor de conseguir um retorno financeiro para a obra

audiovisual, uma vez que impossibilitado de explorar economicamente a

criação.

1. Clearance a Liberação de Direitos



Um segundo item que não pode ser esquecido é o custo de liberação e autorização
dos direitos autorais. Direitos Autorais e propriedade intelectual são questões
relevantes que serão tratadas com mais detalhes no Capítulo Oito. Note que há
dois custos associados à liberação de direitos autorais: o custo de pagamentos de
royalties, que geralmente não é substancial ou pode ser concedido gratuitamente
para uso educacional; e o custo envolvido em rastrear o detentor dos direitos
autorais e obter permissão, que pode ser um grande custo em seu tempo. (BATES;
POOLE, 2003, pp. 92-93)

A necessidade de liberação de direitos, o clearance, liberação de direitos, é

uma das primeiras questões que surgem no momento específico da exploração

comercial de uma criação intelectual. Nem sempre essa questão surge

diretamente do titular da obra em si ou quem a idealizou, mas por aqueles que

pretendem explorá-la, como os exibidores e as plataformas.

Para além da dúvida de quem é “o dono” da obra, surgem questões acerca

de tudo que pode estar incluído em uma obra e pode envolver o direito de

terceiro. Ora, uma obra audiovisual, que é o objeto de estudo, contém

inúmeras questões que podem ser protegidas como a inclusão de marcas,

nomes, imagens, personagens, interpretações, cenário, figurino, maquiagem,

roteiro, argumento, trilha sonora, entre outras tantas partes de um todo que

compõe esse tipo de criação.

A existência de tais de direitos nem sempre é clara para as pessoas nas

negociações e contratações. Portanto, é necessária a formalização do quanto

acordado por meio de um contrato, com o intuito de evitar interpretações

dúbias e ser necessário buscar interpretações legais e, eventuais, analogias a

outros direitos para resolver o impasse acerca de quem é o titular de qual

direito.

A título de exemplo podemos pensar no jovem Walt Disney, que por volta

de 1928, por meio da assinatura de um contrato com Mintz, cede
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 uma de

suas primeiras obras animadas, o coelho Oswald para a ampla produção e

exploração de um terceiro. Sem restar qualquer titularidade ou poder acerca

obra, a não ser o dever de acabar de animá-la e ser pago pelo seu trabalho, nos

termos do contrato firmado entre as partes (GABLER, 2013).



A história mostra o quanto o autor se arrependeu deste contrato, porém,

sem conhecer seus direitos à época, ele assinou um contrato transferindo a

titularidade de tal criação e somente nos anos 2000 a empresa do autor, já

falecido, conseguiu recuperar os direitos sobre o personagem e inseri-lo em suas

novas obras, neste exemplo, um jogo de vídeo game (NINTENDO

ESPANHA, 2012).

A realização desta análise da obra quando ela já está finalizada pode ser algo

complexo, visto que é necessário buscar todos aqueles de algum modo

participaram da obra audiovisual e determinar se eles criaram algo protegido

por algum direito. Igualmente, faz-se necessário apurar se foi inserido algo na

obra que pode ser protegido por algum direito. Além de tais questões, pode ser

necessário também apurar e identificar quem é responsável por tais direitos,

visto que nem sempre é o próprio criador do conteúdo, mas pode ser um

terceiro que o gerencia para ele.

Nesses casos, a liberação individual de direitos pela emissora seria completamente
impraticável devido ao grande volume de trabalho envolvidos. Por outro lado, o
papel das sociedades de gestão coletiva é garantir que o titular do direito é
remunerado de forma justa pelos vários usos de seu material, que ele acharia
impossível ou impraticável administrar a si mesmo. (DAVIES, 1989, pp. 6-7 apud
LIPSZYC, 2006, p. 412)

A preocupação trazida pelo recorte acima é relevante quando pensamos na

quantidade de obras audiovisuais são exibidas diariamente por uma emissora

de radiodifusão. Essa preocupação se repete quando pensamos em plataformas

de streaming que trazem em seus acervos outras tantas obras formadas.

Ora, como aquele que exibe a obra pode ter o controle de tantos direitos

que podem existir acerca de inúmeras obras? É neste momento que a

preocupação acerca da liberação de direitos é repassada para o titular da obra

audiovisual, o qual é deverá garantir que a obra pode ser explorada

economicamente.

Usualmente, antes de licenciar os direitos de exibição de sua obra para

qualquer plataforma ou exibidor, o titular deve apresentar alguns documentos

que demonstrem que foi realizado o clearance na obra, como o pedido de



apresentação do “chain of title”
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, a realização de um seguro de

responsabilidade civil, e/ou apenas a assunção da responsabilidade por qualquer

problema questão relacionada aos direitos de terceiros eventualmente existentes

na obra.

Considerando tais preocupações e a complexidade que pode ser realizar a

liberação de direitos, clearance, com a obra audiovisual concluída, é que na fase

de pré-produção, ou antes, na própria idealização da criação, já é recomendável

começarem as tratativas jurídicas para a liberação de todos os direitos envolvido

na nova criação.

Diante deste cenário, a questão que pode seguir seria quais são os direitos

protegidos que podem estar presentes em uma obra audiovisual. Normalmente,

a primeira resposta que vem à mente é “propriedade intelectual”!

2. Propriedade Intelectual

Propriedade intelectual se refere a proteção das criações da mente/intelecto:
invenções; obras literárias e artísticas; e símbolos, nomes e imagens usados no
comércio. A Propriedade Intelectual está dividida em duas categorias:
• Propriedade Industrial inclui patentes de invenções, marcas registradas, desenhos
industriais e indicações geográficas.
• Direitos Autorais abrange obras literárias (como romances, poemas e peças),
filmes, música, trabalhos artísticos (por exemplo, desenhos, pinturas, fotografias e
esculturas) e projeto arquitetônico. Direitos relacionados a direitos autorais inclui
aqueles de desempenho artistas em suas apresentações, produtores de
fonogramas em suas gravações, e emissoras em seu rádio e programa de
televisão. (WIPO, 2016, p. 2)

Essa área do Direito é relacionada as criações e a proteção dos bens

intangíveis. Para tanto, ela envolve todo o tipo de criação intelectual, as quais

se dividem em duas macro áreas, referidas no recorte acima, mas também nas

denominadas “sui generis”, criações que tem um enquadramento distinto e

uma proteção híbrida, como as topografias de circuitos integrados, os cultivares

e os conhecimentos tradicionais (IFNMG, 2011).



Como dentre os direitos de propriedade intelectual estão incluídos os

direitos autorais e as marcas, temas que são mais lembrados no momento da

realização de um clearance envolvendo uma obra audiovisual, posto que

aparecem com mais frequência neste tipo de criação, ainda que possam existir

outros direitos, como, por exemplo, um desenho industrial
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, para fins do

presente trabalho o enfoque será a análise de tais direitos.

2.1. Marcas

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos

visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (BRASIL, 1996)

O direito acerca de uma marca é um direito exclusivo concedido ao titular

de determinados sinais distintivos devidamente registrado pelo Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
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. Cabendo aquele que obtém o

registro sob a marca os direitos de exploração econômica de referido sinal
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.

Dessa forma, caso exista o interesse da inserção de uma marca em uma

obra audiovisual, o seu titular deve autorizar a sua inserção. A título de

exemplo, temos o filme WiFi Ralph: Quebrando a Internet (WIFI RALPH,

2018), podem ser observadas inúmeras marcas dentro da obra, em especial no

momento em que os personagens protagonistas entram na Internet, em que os

principais sites e aplicativos são representados.

Para tanto, foi necessária a autorização de cada um dos titulares das marcas

retratadas no filme, com o intuito de evitar um ilícito envolvendo a utilização

indevida do direito de um terceiro acerca de sua marca.

Igualmente, para as ações de merchandising
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, inclusive no caso de product

placement
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, dos produtos e marcas de determinado patrocinador ou apoiador

da obra audiovisual também devem ser objeto desta liberação de direitos. Nos

contratos envolvendo essas ações é altamente recomendável a formalização por

escrito do quanto negociado, com a especificação desta inserção e a devida

autorização para a utilização dos direitos sobre a marca, evitando,



questionamentos futuros acerca das formas de exploração da obra audiovisual e

se foi realizada de forma devida à inserção.

Por fim, outra importante questão a se lembrar referente aos direitos

marcárias é a identificação do que é uma marca. Símbolos de carros, nomes,

desenhos, figuras, podem ser objeto de proteção marcária e demandaram a

liberação específica ora referida.

Dessa forma, olhar atentamente a composição da obra, em especial quando

da composição das cenas, com o intuito de apurar se em seus objetos podem

conter a inserção de marcas não autorizadas é muito importante para apurar se

pode existir a violação do direito de terceiros.

Seguindo o nosso exemplo, é importante pontuar que expressões como

“Disney”, “Walt Disney”, “Disneyland”, “Disneylândia”, “Rei Leão”, “e

Lion King”
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, entre outras tantas são objeto de proteção como marcas. Além

de muitos elementos apenas figurativos, o que pode ser consultado em uma

busca rápida junto a base de dados existente no site do INPI.

2.2. Direitos Autorais

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; (...)
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito
ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia;
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
(...). (BRASIL, 1998)

Os direitos autorais são a proteção concedida aos criadores, autores, das

obras do espírito expressas de qualquer forma. Trata-se de um direito amplo



que busca proteger aquele que cria algo, existindo um rol exemplificativo no

texto acima recortada da Lei nº 9.610 de 1998, Lei de Direitos Autorais –

LDA.

Assim, as emissoras de televisão, na sua disputa pelo seu mercado televisivo, terão
sempre interesse em exibir programas que tenham grande aceitação do público,
refletindo altos índices de audiência. Afinal, o sucesso neste mercado está
umbilicalmente ligado ao interesse que sua programação desperta nos
telespectadores. Entre os programas considerados de grande interesse ao público
telespectador, as obras intelectuais, sem dúvida, ocupam posição e relevo. Muitas
delas desempenham função estratégia na grade de programação das emissoras,
normalmente ocupando lugares de destaque (RIBEIRO, 2006, p. 27).

Dessa forma, olhar atentamente a composição da obra, em especial quando

da composição das cenas, com o intuito de apurar se em seus objetos podem

conter a inserção de marcas não autorizadas é muito importante para apurar se

pode existir a violação do direito de terceiros. Referidos direitos se dividem

entre: (i) os de natureza moral relacionados à “Paternidade” da obra, à criação

espiritual do autor, por tal motivo, são considerados personalíssimos,

inalienáveis e intransferíveis
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. Por exemplo, o direito ao nome do autor

vinculado à sua obra tão presente nos créditos das obras audiovisuais; e, (ii) os

direitos patrimoniais relacionado à retribuição (exploração) econômica da obra,

logo não estão ligados ao Autor diretamente, podendo ser livremente alienados,

transferidos e cedido a qualquer pessoa
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. A título exemplificativo, temos o

licenciamento de um personagem de uma obra audiovisual, como o Mickey

Mouse, para a produção de produtos do vestuário.

Considerando que na presente exposição estamos versando sobre as

questões de liberação de direitos para fins da exploração econômica de uma

obra audiovisual, o enfoque serão os direitos patrimoniais aos de autor, ainda

que existam detalhes relativos aos direitos morais que precisam de atenção

quando da contratação entre os criadores de conteúdo e o titular da obra

audiovisual.

Sabendo-se que a obra audiovisual é composta pela união de diversos

esforços e inúmeras criações intelectuais, como roteiro, cenário, interpretações,



músicas e entendida pelo art. 5º, VIII, “i”, da LDA, como:

a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de
criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilização para sua veiculação;
(BRASIL, 1998)

O desafio é entender que grande parte dos colaboradores podem ser

titulares de direitos autorais, por meio de suas criações, sendo lhe garantida a

proteção de seus direitos ainda que como participações individuais
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 e sendo

necessária à sua autorização para a produção da obra audiovisual e a posterior

exploração econômica
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A complexidade da negociação destes direitos está no fato que a Lei de

Direitos Autorais ao buscar proteger o autor com primazia criou uma série de

requisitos para a formalização autorização, transferência de direitos, acerca do

uso das criações intelectuais, os quais precisam ser devidamente respeitados

para que seja efetivamente possível utilizar a obra audiovisual de maneira

ampla.

A necessidade de negociação de tais direitos inclusive foi retratada pelo

cinema, no filme Walt nos Bastidores de Mary Poppins (WALT, 20013), temos a

representação dos desafios enfrentados por Walt Disney para a aquisição dos

direitos das obras literárias “Mary Poppins”.

Nesta obra, temos ainda um impasse interessante retratado acerca das

exigências da autora P.L. Travers, que se pensarmos a luz do que a legislação

brasileira atual diria, poderíamos pensar que a autora exerceu seus direitos

morais de assegurar a integridade de sua obra, se opondo a modificações que

poderiam prejudicar sua reputação
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Ou, na continuidade desta situação hipotética, se pensarmos nos seus

direitos patrimoniais, teríamos que apesar da autora autorizar a adaptação para

a produção de uma obra audiovisual, ela manteve um direito de revisão e

aprovação final acerca da produção/versão da obra derivada (filme) de sua obra

originária (livro). Sendo certo que esse direito é usualmente aplicado e



negociado para a produção de obras derivadas, em especial, no

desenvolvimento de produtos e itens de merchandising.

2.2.1. Direitos Conexos ao de Autor

São, em primeiro lugar, os direitos dos artistas de interpretação ou dramática (em
termo amplos), como elaboradores já não, evidentemente, de obras originárias (as
literárias e as musicais que executam), mas de obras “conexas”, isto é, que criam
a partir daquelas preexistentes, adquirindo, quando meritoriamente
desempenhadas, sua própria individualidade, como obras interpretadas, através de
execuções “ao vivo” ou mediante gravações sonoras.

Dão, assim, vida e cor a elaborações que de outra forma não sairiam do papel,
inacessíveis ao grande público, exercendo função decisiva para que o compositor
seja compreendido e divulgado, aquém e além das fronteiras de seu país, e
oferecem, assim, similitudes e compatibilidades com o direito de autor, a tal ponto
que, vencidas as resistências iniciais, a lei não mais hesita em protegê-las em
sentido análogo (CHAVES, 1999, p. 22).

Quando estudamos direitos autorais nos deparamos também em outras

criações que apesar de constarem da obra em si, não se configuram uma criação

do espirito, mas sim uma interpretação ou mesmo uma criação análoga e

similar, relacionada à obra. Tais criações são protegidas pelos direitos conexos

ao de autor.

Dentre os titulares de direitos conexos temos artistas intérpretes ou

executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. A eles

se aplicam as mesmas normas aplicáveis aos direitos aplicáveis, com as devidas

ressalvas e adaptações necessárias
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Portanto, a necessidade de autorização e liberação também se aplica aos

direitos conexos ao de autor. De tal sorte, que além de buscar a liberação dos

titulares de direitos das marcas, será necessária também a negociação junto aos

titulares de direitos autorais e conexos. Além dos demais titulares de direitos de

propriedade intelectual, que eventualmente tenham suas criações representadas

na obra audiovisual.



Para fecharmos esse entendimento, não poderíamos deixar de pensar em

um exemplo inspirado nas criações de Walt Disney, analisando o clássico

Fantasia, podemos lembrar da histórica composição de Paul Dukas, “Aprendiz

de Feiticeiro”, a qual foi eternizada por uma animação, e que é interpretada por

uma orquestra de músicos.

A captação do trabalho e a sincronização em um audiovisual da criação

destes intérpretes, nos termos da legislação brasileira, deve ser objeto de uma

liberação prévia de direitos que permita tal ato. Outrossim, através do exercício

de escutar diferentes orquestras interpretando exatamente a mesma música,

inclusive a mesma partitura, demonstra as diferentes interpretações possíveis de

uma mesma obra musical, demonstrando, assim, a existência de uma criação

passível de proteção, ainda que por meio de direitos conexos ao de autor.

3. Direitos da Personalidade

A sociedade capitalista altera profundamente a relação entre o produtor e o objeto
de arte. A subjetivação jurídica do artista é seu elemento central de constituição.
Nas relações capitalistas, os vínculos se estabelecem na base da troca de
mercadorias. Assim as formas tradicionais de constrangimento vão paulatinamente
diminuindo em favor da afirmação jurídica da liberdade do artista. Não se há de
pensar, na dinâmica do capitalismo, na figura do escravo artista, tampouco do
servo constrangido à produção da arte. O artista se individualiza juridicamente,
respaldado em direitos subjetivos, e a sua produção entra em circulação com os
demais da sociedade por meio de artifícios estipulados de modo contratual.
(MASCARO, 2014, p. 19).

Para além dos direitos de propriedade intelectual, também existem os

direitos de personalidade, aqui entendidos os direitos de imagem, som da voz,

nome, personalidade, características físicas de cada pessoa retratada na obra

(JABUR, 2003, p. 6-7).

Ora, os atores que aparecem em uma obra audiovisual são titulares além

dos seus direitos conexos os seus direitos de imagem. As pessoas eventualmente

retratadas em uma obra biográfica também fazem jus a tais direitos.

Igualmente, toda pessoa que captada pelas gravações/filmagens de um



audiovisual também faz jus a tal direito, posto que inerente da pessoa humana

e de sua existência.

Dessa forma, como tais pessoas retratadas na obra também são titulares de

direitos, ainda que não de propriedade intelectual, mas de personalidade, os

quais estão parcialmente regulados no Código Civil
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, faz-se necessária o

clearance de tais direitos conjuntamente com os demais existentes em uma

obra audiovisual.

Sendo certo que da mesma forma com o quanto previsto com os direitos

de propriedade intelectual, que podem existir exceções quanto a necessidade de

liberação de tais direitos, bem como que possuem pormenores específicos em

sua contratação para cada tipo de criação e obra intelectual especifica, isto

ocorrerá da mesma forma com os direitos da personalidade, porém, com as

especificidades características deste tipo de direito.

Para o nosso exemplo deste capítulo é necessária uma atenção especial.

Quando da análise da necessidade de liberação acerca dos direitos de dublagem

dos desenhos animados, como a personalidade do personagem expressa na

interpretação criada pela voz, há de se entender e estudar qual é o limite entre o

direito conexo pela interpretação e direito de imagem, aqui retratado pela voz.

Utilizando por base um personagem como o Pato Donald,

exemplificativamente, teríamos que buscar a liberação dos direitos da

personalidade, pela utilização e gravação da voz do dublador, bem como a

liberação dos eventuais direitos conexos por sua interpretação, caso exista uma

criação de fato neste caso
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4. Transferência de Direitos

O ‘contrato de cessão de direitos autorais’ é típico, no direito brasileiro,
representando, a cessão, um autônomo negócio jurídico, gerador de direitos e
obrigações patrimoniais específicos do Direito Autoral, em que se opera a
substituição subjetiva do titular de tais direitos. Sabe-se que, no sistema geral do
Direito das Obrigações, a cessão não é, em si mesma, um negócio jurídico. Ela
apenas constitui um indicador de certo modo de cumprir determinadas obrigações.
Assim, quem se obriga a vender, quando cumpre essa obrigação, cede ao
comprador o direito de propriedade, quase sempre transmitindo simultaneamente



a posse da coisa vendida. É por isso que Gondin Netto, em monografia à qual ele
mesmo se refere em parecer publicado na RT 274/63, disse que ‘a cessão não é
um ato constitutivo da obrigação, mas um ato de disposição, pelo qual se dá
cumprimento a uma obrigação de transferir para outrem um direito de nosso
patrimônio, um crédito, um objeto incorpóreo…’. Pode-se, portanto, afirmar que a
cessão é um negócio causal, no direito comum, de modo que, em tal regime,
sempre haverá de existir uma causa a priori, que está logicamente situada antes, e
que é determinante do ato de ceder (MANSO, 1989, p. 21-22).

A criação se modifica a todo momento e passa por inúmeros locais para

chegar ao seu público. Um livro amanhã poderá ser um filme, uma série, um

boneco, uma peça de teatro, uma música, um jogo de vídeo game e tantas

outras coisas. Igualmente, essas novas formas de exploração econômica da obra

são formas de existir um retorno econômico para a criação intelectual.

as empresas podem utilizar a sua propriedade intelectual de diversas maneiras.
Tradicionalmente, aplicam-na para proteger os seus próprios produtos. Porém,
podem também extrair valor diretamente das suas pastas de propriedade
intelectual, através da venda, da concessão de licenças, da utilização em comum,
ou da troca. Este novo mercado com compradores e vendedores de propriedade
intelectual é o núcleo vital da economia atual da propriedade intelectual (OMPI,
2017, p. 3-4)

Para tanto, é necessário que todos os envolvidos na relação jurídica de fato

saibam o que pode ser realizado com a obra. A construção de um contrato

depende do conhecimento do que será negociado e do cumprimento das

questões legais. O Código Civil prevê que para a sua validade basta a existência

de um agente capaz, um objeto lícito, possível determinado ou determinável e

o respeito a forma legal, quando existente
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A legislação autoral, por sua vez, trará uma série de outros requisitos para a

formalização deste instrumento contratual, os quais podem servir de guia para

os pontos que devem ser observados quando da negociação dos direitos das

criações existentes na obra audiovisual com os demais titulares de direitos.

A relevância da previsão de uma cláusula mais padronizada de transferência

de direitos é imensa, visto que para fins de gestão dos direitos da obra



audiovisual se as previsões de todos os titulares forem iguais, qualquer uso

futuro da criação poderá ser realizado sem que seja necessário requerer uma

nova liberação de direitos de parte dos participantes do audiovisual.

Por exemplo, se pensarmos em obras audiovisuais que tiveram a criação de

uma continuidade (obras derivadas), como a história dos 101 Dálmatas, que

ganhou continuação tanto em sua versão animada, quanto em seu live action.

Caso exista uma transferência de direitos somente dos roteiristas e

compositores das músicas (“trilheiros”), mas não dos animadores, para a

produção do novo desenho, seria necessária uma nova contratação com os

animadores, em termos que permitam a realização da continuação da história

com o mesmo estilo e desenho da animação anterior.

Todavia, pensando neste exemplo, para o lançamento do live action, não

seria necessária a liberação dos direitos dos animadores, visto que nesta

produção audiovisual não foi usada a criação destes autores, mas tão somente o

roteiro e a trilha sonora anteriores.

Entendidos esses meandros, é necessário apurar qual o interesse e os limites

da transferência de direitos. Se basta uma autorização, que se restringirá a um

uso da obra, ou se há o interesse em uma licença temporário. Ou, ainda, se é

necessária a cessão definitiva dos direitos sobre as criações.

Referida escolha é crucial para determinar o que poderá ser realizado no

futuro com a obra e suas derivações, bem como pode influenciar diretamente

no valor da remuneração dos contratados. Logo, ter um projeto acerca da

produção da obra audiovisual e de suas formas de remuneração e exploração

comercial é extremamente necessário para apurar os direitos envolvidos na

obra. Ainda que a maioria das obras audiovisuais trabalhe com uma cessão de

direitos ampla, com o intuito de tentar garantir uma titularidade de direitos

sobre toda a obra e qualquer potencial uso futuro.

Ademais, as previsões envolvendo a transferência de direitos devem ser

específicas, detalhando seu objeto, realizadas por meio de um contrato

escrito
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, prevendo se existirá ou não remuneração, informando todas as

modalidades, formas e mídias de exploração econômica pretendidas, com a

determinação do tempo e do lugar em que serão válidas tais previsões
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Por fim, é importante destacar que tratam-se de recomendações acerca do

teor das cláusulas que envolvem o clearance de direitos para obras audiovisuais.

Existem especificações para diferentes tipos de obras, inclusive distintas para

segmentos diferentes, como a publicitária, bem como previsões legais diferentes

para direitos e criações particulares.

Dessa forma, ainda que exista a sugestão de uma padronização e da

inclusão de tais informações é sempre recomendável a devida análise jurídica de

cada instrumento contratual realizado, do tipo de negociação e o entendimento

de quem é a parte envolvida na relação, com o intuito de conseguir adequar e

transcrever a realidade e o interesse de todos ao contrato.

Considerações Finais

A nossa é uma sociedade de consumidores, em que a cultura, em comum

com o resto do mundo por eles vivenciado, se manifesta como arsenal de

artigos destinados ao consumo, todos competindo pela atenção,

insustentavelmente passageira e distraída, dos potenciais clientes, todos

tentando prender essa atenção por um período maior que a duração de uma

piscadela. Como já observamos, ela afasta todos os rígidos padrões e exigências,

aceita todos os gostos com imparcialidade e sem uma preferência unívoca, com

"flexibilidade" de predições (o termo politicamente correto com ah hoje se

designa a falta de coragem), com impermanência e inconsequência da escolha.

Essa é a marca da estratégia recomendada como mais sensata e mais correta

(BAUMAN, 2013, p. 18).

A cultura se assemelha a uma das seções de um mundo moldado como uma
gigantesca loja de departamentos em que vivem, acima de tudo, pessoas
transformadas em consumidores. Tal como nas outras seções dessa ‘megastore’, as
prateleiras estão lotadas de atrações trocadas todos os dias, e os balcões são
enfeitados com as últimas promoções, as quais irão desaparecer tão
instantaneamente quanto às novidades em processo de envelhecimento que eles
anunciam (BAUMAN, 2013, p. 20-21).



Ainda que muitas vezes a realidade prática pareça distinta das previsões

deste artigo ou mesmo das exigências legais vigentes quando pensamos em na

variedade de conteúdos que vemos criados diariamente, de sua obsolescência,

efemeridade e em especial diante das produções independentes, de baixo

orçamento ou mesmo dos conteúdos criados ao longo de formações

profissionais.

O conhecimento e o cuidado dos direitos existentes em uma obra

audiovisual são cruciais para que ela possa ser explorada economicamente e seja

amplamente divulgada. Isto porque, os distribuidores e plataformas de

conteúdos pagos exigem tais cuidados com a obra, visto que eles também

podem ser responsabilizados pela ausência de uma transferência de direitos de

um ator ou pelo descuido quanto a liberação de uma imagem ou música
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É certo que na atualidade existem debates acerca do quanto a realidade

prática reproduz o texto legal, se há o amplo entendimento do que é protegido

e do que pode ou não ser cedido e se a legislação vigente de fato garante a

ampla difusão e exploração da obra audiovisual.

Contudo, para além dos debates pertinentes mas que demandam uma

mudança legislativa e a equalização de direitos entre todos os criadores de

conteúdos, o respeito à legislação vigente, a formalização de contratos que de

fato prevejam o que pode ser realizado com a obra audiovisual e a colheita de

autorização de todos aqueles que tem algum direito sobre algum conteúdo que

consta da obra é a chave para um possível sucesso e menos “dores de cabeça”.

Outrossim, o mercado audiovisual tende a buscar cada vez mais o clearance

como uma forma de se precaver perante os potenciais riscos de exploração

econômica de uma obra audiovisual. Cabendo ao seu titular da obra

audiovisual a responsabilidade de buscar tais direitos.

Referências
BATES, A. W., & POOLE. G. A framework for selecting and using technology. In Effectil'e

teaching with technology in higher education: Foundations/or success (pp. 75-105). San

Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 2003.

BAUMAN, Z. A Cultura no Mundo Líquido Moderno. Rio de Janeiro, Zahar, 2013.



BITTAR, C. A. Autonomia científica do direito de autor. Revista da Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 84, pp. 87-98, 1994.

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG). 2011. Proteção Sui

Generis. Disponível em: < https://www.ifnmg.edu.br/pesquisa/1276-protecao-sui-generis

>. Acesso em: 25 ago. 2020.

CHAVES, A. Direitos Conexos. São Paulo: Editora LTR, 1999.

GABLER, N. Walt Disney: O Triunfo da Imaginação Americana. São Paulo: Editora Novo

Século, 2013.

JABUR, G. H. Limitações ao Direito à Própria Imagem no Novo Código Civil. In: DELGADO,

M. L.; ALVES, J. F. (coords.). Questões Controvertidas no Novo Código Civil. São Paulo:

Método, 2003.

LEONARDI, F. S. P. Voz E Direito Civil: Proteção Jurídica da Voz – História, Evolução E

Fundamentação Legal. São Paulo: Editora Manole, 2013. Coleção Direito Autoral

Contemporâneo.

LIPSZYC, D. Derecho de autor y derechos conexos. CERLALC. 2006.

MASCARO, A. L. Sobre Direito e Arte. In: RODRIGUES, O. L.; MAMEDE, G.; FRANCA

FILHO, M. T. (org.). Direito da Arte. Editora Atlas: São Paulo, 2014.

MANSO, E. V. Contratos de Direito Autoral. Editora Revista dos Tribunais, 1989.

OMPI. Módulo I, Gestão da Propriedade Intelectual: Introdução e Visão Global. Curso Gestão da

Propriedade Intelectual. Ministrado online no primeiro semestre de 2017.

RIBEIRO, A. C. P. O direito de autor nos programas de televisão. São Paulo: Editora Memória

Jurídica, 2006.

SILVEIRA, N. Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen

Juris, 2008.

SILVEIRA, N. Direito de Autor no Design. 2 ed., Editora Saraiva: São Paulo, 2012.

TJSP, Sétima Câmara Cível, Apelação Cível nº 2007.001.63552, acórdão proferido em 12 de

março de 2008.

WIPO. What is Intellectual Property? 2016. Disponível em:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf >. Acesso

em: 25 ago. 2020.

Obras Audiovisuais Consultadas:

https://www.ifnmg.edu.br/pesquisa/1276-protecao-sui-generis
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf


FANTASIA. Direção de Samuel Armstrong, James Algar, Bill Roberts, Paul Satterfield,

Hamilton Luske, Jim Handley, Ford Beebe, T. Hee, Norm Ferguson Wilfred Jackson.

EUA, 1940.

WALT NOS BASTIDORES DE MARY POPPINS. Direção de John Lee Hancock.

Austrália/EUA, 2013.

WIFI RALPH: Quebrando a Internet. Direção de Rich Moore e Phil Johnston. EUA, 2018.

NINTENDO ESPANHA. Disney Epic Mickey: El retorno de dos héroes (Wii) - Una breve

historia sobre Oswald. 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=bPBgDldOpaM. Acesso em 25 ago. 2020.

Legislação Consultada:
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15/05/1996. Seção Executivo, Página 8353.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 25 ago.

2020.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Diário Oficial da União, Brasília, DF,

20/02/1998. Seção 1, Página 3. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm. Acesso em: 25 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  Diário Oficial da União. Brasília, DF.

11/01/2002. Seção Legislativo, Página 1. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 25

ago. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=bPBgDldOpaM
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm


99 Realizou a transferência total de seus direitos autorais.

100 Um documento que relaciona a lista de titularidade de direitos existentes na obra
audiovisual. Referido documento usualmente é requerido em grandes negociações,
especialmente, envolvendo exibidores internacionais.

101 O artigo 85, da Lei nº 9.279 de 1996, também conhecida como Lei de Propriedade
Industrial ou LPI, ensina que: “Considera-se desenho industrial a forma plástica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.” (BRASIL,
1996)

102 Órgão nacional responsável pela execução das normas que regulam a propriedade
industrial.

103 Em inteligência a redação prevista nos artigos 129, 130 e 131 da LPI.

104 Atividade de inserir um produto ou marca em determinado local para aumentar a
sua visibilidade.

105 Atividade de incluir um produto ou marca em um conteúdo audiovisual de forma
casual e aleatória, para que não aparente uma ação de marketing ou anúncio, mas sim
algo do roteiro em si.

106 Informações extraídas através da busca de marcas junto ao sistema de busca
fornecido pelo INPI, pela titularidade da marca, com a expressão “Disney”, em 25 de
agosto de 2020.

107 Explanações extraídas através da interpretação sistemática da LDA e da doutrina de
Newton Silveira (SILVEIRA, 2012, p. 25-26).

108 Explanações extraídas através da interpretação sistemática da LDA e da doutrina de
Newton Silveira (SILVEIRA, 2008, p. 383).

109 Nos termos do art. 17, da LDA.

110 Em inteligência a redação do Título III, Capítulo III e V e Título IV, Capítulo VI da
LDA.

111 Em aplicação ao art. 24, IV, da LDA.

112 Conforme previsto no art. 89, da LDA.

113 Nos termos do Livro I, Título I, Capítulo II do Código Civil.



114 Neste ponto cabe uma ressalva, ainda que seja recomendável buscar a
transferência de direitos dos direitos conexos do dublador com o intuito de evitar
questionamentos posteriores. Existe um debate acerca do quanto determinadas
dublagens podem gerar ou não direitos conexos ao seu intérprete. Cabendo uma
análise acerca da efetiva criação ou se a referida foi apenas baseada em modelos pré-
estabelecidos pelo criador do personagem. (LEONARDI, 2013, p. 79)

115 Conforme previsto no art. 104, do Código Civil.

116 Ainda que exista a possibilidade de realização por outros meios, a LDA exige que a
cessão de direitos autorais seja formalizada por escrito, nos termos do seu art. 50.

117 Entendimento extraído através de uma interpretação sistemática dos artigos da
LDA, com especial destaque ao Título III, Capítulo V.

118 Neste sentido, cabe até mesmo destacar e analisar os poucos, porém, existentes
julgados acerca do tema que comentam os problemas existentes pela falta da
transferência de direitos. Ou mesmo, pela necessidade de nova negociação entre as
partes quanto aos usos futuros da obra que não foram previamente negociados, como
no caso da ação movida pela atriz Giovanna Antonelli frente a emissora SBT, pela
reexibição da novela Pantanal. (TJSP, 2008)
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