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RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe analisar o ambiente sociocultural das webséries, 

audiovisuais ficcionais seriados produzidos especificamente para a web, no contexto 

cibercultural. A plataforma Youtube e os produtos audiovisuais dos canais Porta dos 

Fundos e canal8KA constituem o corpus da presente pesquisa e estão entre as 

propostas lançadas a partir da segunda década do século XXI para construir um 

hábito de visualização de produtos audiovisuais ficcionais na web através da 

serialidade. O consumo e a produção de vídeos e séries no ambiente web traz 

características específicas do meio, como a rivalidade com outros catalisadores de 

atenção disputando espaço na mesma janela, o uso de ferramentas interativas e a 

facilitação na criação e circulação de audiovisuais. O objetivo é identificar as 

reverberações socioculturais surgidas neste ambiente: como se comportam os 

interatores com relação às webséries e vice-versa, uma vez que num pensamento 

ambiental os movimentos sociais impactam nos produtos e o contrário também. A 

hipótese trabalhada é de que o ambiente das webséries, através de estratégias de 

aceleração, interação e ritualização pela repetição, leva o interator – usuário, 

receptor e espectador simultaneamente - a uma suspensão espaço-temporal, com a 

aceleração temporal e a obliteração do mundo pelo excesso de imagens, interativas 

ou não. Metodologicamente, analisaremos o corpus numa investigação das 

ferramentas disponíveis e  linguagens utilizadas que potencialmente impactam nas 

relações socioculturais desse ambiente. A base teórico-metodológica fundamental 

da pesquisa consiste nas obras de Norval Baitello e Vilém Flusser sobre imagem e 

ambientes culturais, em Umberto Eco sobre serialidade e narrativa, em Arlindo 

Machado sobre histórico e consumo audiovisual e em Eugênio Trivinho sobre 

cibercultura. 

 

 

Palavras-chave: Webséries, ritualidade, interatividade, iconofagia, eco-logia, 

serialidade 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze the sociocultural environment of the webseries, 

fictional serial audiovisuals produced specifically for the web, in the cybercultural 

context. The platform Youtube and the audiovisual content of the channels Porta dos 

Fundos and canal8KA compose the corpus of this research and are among the 

proposition released from the second decade of the XXI century to build a viewing 

habit of  fictional audiovisual products on the web through serialily. The consumption 

and production of videos and series on the web provides specific characteristics of 

this environment, such as the rivalry with other attention catalyzers fighting for space 

on the same window, the use of interactive tools, and the facilitation in the criation 

and circulation of audiovisuals. The goal is to identify the sociocultural reverberations 

that have emerged in this environment: how the interactors behave regarding 

webseries and vice versa, once that in an environmental thinking the social 

movements impact the products and so does the opposite. The hypothesis is that the 

webseries environment, through the strategies of acceleration, interaction and 

ritualisation by repetition brings the interactor – user, simultaneously receiver and 

viewer – to a time and space suspension with the temporal acceleration and the 

obliteration of the world by excessive images, interactive or not. Methodologically, we 

will analyse the corpus, investigating the available tools and used languages that 

potentially impact the sociocultural relations in this environment. The theorical-

methodological funtamental basis of this research consists in the works of Norval 

Baitello and Villém Flusser about image and cultural environments, Umberto Eco 

about seriality and narrative, Arlindo Machado about audiovisual history and its 

consumption and Eugênio Trivinho about cyberculture. 

 

 

 

Keywords: webseries, rituality, interactivity, iconophagy, eco-logy, seriality. 
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“Nossos gestos passam doravante não apenas a se constituir 

como reações às imagens, mas passam a dirigir-se igualmente rumo às 

imagens. As imagens passam a ser os nossos interlocutores, os 

parceiros na solidão a qual nos condenaram” 

(Norval Baitello Junior) 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como ponto de partida minha participação como 

criador e diretor das webséries do canal8KA, parte do corpus investigado pelo 

presente trabalho. O objetivo inicial da produtora 8KA era experimentar formatos e 

linguagens audiovisuais que fossem consonantes com o movimento de produção e 

consumo na web, tentando identificar o que poderia se configurar como 

característica específica desse meio. Com o amadurecimento da pesquisa empírica 

desenvolvida surgiram questionamentos teóricos, sobretudo quando pensávamos 

em novos formatos e utilizações de linguagens. Contudo, o questionamento acabou 

não se limitando a uma busca por formatos existentes e maneiras de articular as 

ferramentas presentes na plataforma de hospedagem, e procurou entender quais 

movimentos poderiam levar à disponibilização dessas ferramentas e/ou ao uso das 

linguagens que recorrentemente se apresentavam nos audiovisuais divulgados na 

web – sobretudo as características que tentam interagir com o espectador e acelerar 

o tempo de percepção na leitura desses audiovisuais, que são frequentes nesse 

ambiente. Portanto, o questionamento não era mais apenas formal, mas ambiental; 

procurava entender o ambiente e seus movimentos dinâmicos, os quais se 

apresentam como reverberações dos elementos presentes naquele. Assim, as 

experiências empíricas que eram desenvolvidas não mais respondiam aos 

questionamentos; foi necessário fazer uma pausa na prática para proceder à 

reflexão teórica. 

As possiblidades de linguagens utilizadas nesse tipo de produção são muito 

vastas e, além disso, novos recursos sempre estão surgindo, se apropriando de 

linguagens utilizadas em outros meios e se reciclando, se renovando a todo instante; 

as webséries se apresentam como sistemas híbridos, e os ambientes são porosos. 

No entanto, percebemos que as características reunidas nas produções para a web 

tinham algo em comum, mesmo sendo tão distintas: se mostravam como mímesis 

do ambiente sociocultural em que estavam inseridas. Mesmo com configurações e 

sistemas diferentes, é possível notar objetivos em comum na utilização dessas 

linguagens. 

O objeto de estudo deste trabalho são, portanto, as reverberações 

socioculturais presentes no ambiente das webséries. Embora o termo websérie nos 
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remeta a produtos audiovisuais seriados presentes na web, o recorte deste trabalho 

é mais específico ao analisar produtos audiovisuais ficcionais seriados produzidos 

para – e não no, portanto não ao vivo – o ciberespaço, com a lógica cibercultural. 

Outra delimitação temática definida para este estudo são os ambientes criados onde 

o espaço não existe apenas para exibição mas também para trocas interativas, que 

possibilitam a divulgação de novos conteúdos criados por qualquer usuário. O 

corpus selecionado para análise é formado pelo YouTube, plataforma popular de 

exibição de audiovisuais na web, e pelos canais canal8KA e Porta dos Fundos, 

produtores de webséries.  

 No YouTube existem diversas ferramentas que fazem com que as 

possibilidades de sociabilização se exponencializem, num ambiente que permite a 

criação e divulgação de produtos por qualquer usuário. Essas características 

inserem definitivamente a plataforma no contexto cibercultural e justificam a escolha 

da plataforma YouTube como parte do corpus de análise. Porta dos Fundos é um 

canal criado na plataforma em agosto de 2012, e já em novembro de 2013 contava 

com mais de 280 vídeos e mais de meio bilhão de visualizações, se tornando assim 

um dos canais no YouTube mais visualizados no país e no mundo. A justificativa 

para a escolha de Porta dos Fundos foi a popularidade que o canal possui. Entre 

2011 e 2013, o canal no YouTube da produtora 8KA – com minha direção artística –, 

produziu e disponibilizou cinco webséries, testando formatos e linguagens que 

dialogassem diretamente com a web. O trabalho foi destaque em diversos veículos 

de comunicação, além de ter sido premiado, em 2013, no LA Webseries Festival, um 

dos maiores festivais de webséries do mundo. Optamos por analisar o canal pois, 

além de ter sido o estopim para essa pesquisa, os conteúdos produzidos nele 

possuem diversidade em seus formatos e linguagens, sobretudo por terem sido 

produzidos com o intuito experimental; ademais, as reflexões que desembocaram na 

presente pesquisa surgiram durante essas experimentações. 

Netflix é outra plataforma que se destaca na web; porém, não optamos por 

analisá-la. Ela apresenta uma interface que se assemelha a um catálogo de 

videolocadora. Títulos de filmes e séries são organizados de acordo com os gêneros 

e interesses, e o usuário pode procurar pelo conteúdo na janela de busca, mas não 

é possível compartilhar os conteúdos em outras plataformas, e o acesso é restrito a 

assinantes do serviço. Embora Netflix se apresente no ciberespaço, é apenas uma 
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plataforma de distribuição de audiovisuais feitos por produtores selecionados, e não 

oferece espaço para a sociabilização de seus consumidores através dos 

audiovisuais, além de não permitir que qualquer usuário disponibilize novos 

conteúdos. A maneira como são consumidos e se apresentam os audiovisuais nesse 

ambiente tangencia o que nos interessa, mas não invade. 

 No primeiro capítulo nos dedicamos a uma análise do corpus, procurando nas 

ferramentas presentes na plataforma e nas linguagens utilizadas nos audiovisuais 

características que possibilitassem demonstrar os objetivos do ambiente. 

Verificamos dois principais objetivos do ambiente: o de preencher a plataforma – por 

audiovisuais e por consumidores –, e o de apreender os consumidores no ambiente. 

Podemos dizer que esses objetivos se encontram como reverberação – ou como 

mímesis – do ambiente sociocultural cibercultural. 

 No segundo capítulo nos debruçamos sobre a vontade do ambiente em ser 

preenchido – por audiovisuais e por interatores. Muitas são as ferramentas 

presentes no ambiente que promovem e/ou facilitam a criação de audiovisuais para 

o preenchimento do vazio da plataforma, e percebemos que elas procuram 

direcionar essas produções para que atendam o objetivo da plataforma: monetizar 

com a inserção de publicidade nesses conteúdos. Para preencher a plataforma por 

interatores, as webséries se utilizam da serialidade para a ritualização, que promove 

o retorno do espectador ao mesmo. Produzindo com esquemas preestabelecidos, os 

audiovisuais passam a ser ecos de outros e deixam de olhar para o mundo. O 

interator, ao consumir essas imagens eco-lógicas, é consumido por elas, através do 

fenômeno da iconofagia. 

No terceiro capítulo, analisamos o próximo movimento do ambiente – ou seja, 

após a plataforma se preencher por conteúdos e consumidores, ela pretende 

apreender os consumidores, procurando deixá-los na frente da tela, em estase, para 

que consumam mais conteúdos e, assim, ela possa monetizar mais. Para manter o 

interator estático, os audiovisuais se apresentam velozes e procuram promover a 

interação entre os interatores, a fim de provocar a suspensão espaço-temporal do 

interator, que anula seu espaço geográfico circundante e a temporalidade do mundo 

concreto, se re-espacializando e se re-temporalizando no espaço e tempo proposto 

pelo ambiente, que oblitera a concretude e as relações presenciais. 
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Durante as aulas proferidas pelo professor e orientador deste trabalho, Dr. 

Norval Baitello Jr., fui amadurecendo um pensamento voltado ao ambiente 

sociocultural; afinal, o ambiente é o todo que configura e reconfigura a tudo que por 

ele está conectado. Em seu texto “Para que servem as imagens mediáticas?” 

publicado na obra organizada por Christoph Wulf e Baitello, Emoção e Imaginação, o 

professor diz que “estar em um ambiente significa estar integrado a ele, 

configurando-o e sendo configurado por ele” (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.5). 

Buscaremos, portanto, não isolar o conteúdo audiovisual do ambiente em que 

é exibido. Se fizéssemos uma análise apenas a partir de critérios estetizantes, 

provocaríamos o apagamento das relações complexas do ambiente, ignorando o 

impacto e transformando esses audiovisuais suficientes em si mesmos – ou seja, em 

um produto fetichizado, isolado do homem e do ambiente. Assim, o trabalho não 

buscará por classificações formalistas, nem pretenderá indicar como devem ser 

feitos audiovisuais para esse ambiente, mas analisará os impactos socioculturais do 

referido ambiente, pensando que o modus vivendi da sociedade hodierna influencia 

na produção das formas audiovisuais e vice-versa; afinal, numa lógica ambiental 

esses movimentos são indissociáveis. 

 A hipótese trabalhada é a de que o ambiente das webséries pretende 

provocar suspensão espaço-temporal de seus consumidores, obliterando o mundo 

concreto com o excesso de imagens – sobretudo as aceleradas e interativas. Assim, 

o ambiente pretende atrair consumidores e produtos a serem consumidos e 

apreendê-los, em um eterno retorno, num movimento circular que leva a mais 

consumo. Para tanto, analisaremos o corpus para verificarmos suas ferramentas e 

linguagens presentes que trabalham a favor do impacto descrito em nossa hipótese, 

fazendo também um estudo acerca do ambiente sociocultural das imagens técnicas 

– especificamente, nesse caso, os audiovisuais seriados ficcionais – na cibercultura, 

utilizando como escopo teórico principal: os estudos de Norval Baitello Jr. e Vilém 

Flusser sobre imagens e ambientes culturais; as ideias de Umberto Eco sobre 

serialidade e narrativa; os estudos de Arlindo Machado sobre histórico e consumo 

audiovisual, e as idéias de Eugênio Trivinho sobre a cibercultura. 
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1. O AUDIOVISUAL FICCIONAL SERIADO E A CIBERCULTURA 

 

A partir do início do século XXI, a web consolidou-se como uma nova opção 

para o consumo audiovisual. Conteúdos cinematográficos e televisivos passaram a 

ser replicados nesse novo meio, e a facilidade de distribuição também fez com que 

um crescente número de produções caseiras fosse compartilhado, construindo 

assim novas maneiras de assistir e distribuir conteúdos audiovisuais. 

Esse fenômeno se fortaleceu principalmente a partir do lançamento de 

plataformas como o YouTube (que iniciou suas atividades no início de 2005), que 

associa a distribuição de vídeos a características que permitem a sociabilização em 

rede, além de facilitar o envio de vídeos por usuários comuns. De acordo com dados 

da ComScore1, publicados no site da TelaViva2, cada espectador no Brasil assistiu 

129,3 vídeos pela web – agora melhor denominada web 2.0, como se verá a seguir 

– no ano de 2012, o que corresponde a um crescimento de 18% no consumo de 

vídeos online com relação ao ano anterior. A principal plataforma de distribuição foi o 

YouTube, com 38,922 milhões de visitantes únicos no país apenas no mês de 

dezembro. 

A web, abreviação para world wide web – ou também www –, significa, em 

tradução literal, teia de alcance mundial, e surgiu no início dos anos 1990. 

Confunde-se atualmente no imaginário dos usuários com a própria Internet, esta 

criada com fins bélicos, para facilitar a troca de informações entre computadores no 

período da guerra fria. A web, no entanto, é um sistema na internet que implementa 

o conceito de hipertexto e hipermídia, além de facilitar a navegação para usuários 

comuns. Para entendermos hipertexto e hipermídia, será aqui utilizada a definição 

de Lúcia Leão, comunicóloga e professora da PUC-SP, em seu livro O labirinto da 

hipermídia, no qual a autora faz uma cartografia sobre a arquitetura e maneiras de 

navegação no ciberespaço: 

 

                                                

1 Agência de pesquisa que mede índices de audiência e comportamento online. 
2  TELAVIVA (redação). Consumo de vídeos online cresce 18% no Brasil em 2012. 
Disponível em <http://www.telaviva.com.br/14/03/2013/consumo-de-videos-online-cresce-18-
no-brasil-em-2012/tl/330758/news.aspx>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
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O hipertexto é um documento digital composto por diferentes blocos 

de informações interconectadas. Essas informações são amarradas 

por meio de elos associativos, os links. Os links permitem que o 

usuário avance em sua leitura na ordem que desejar. (...) Através 

dessas estruturas interativas, o leitor percorre a trama textual de uma 

forma única. (LEÃO, 1999, p.15-16) 

 

Já hipermídia, para Leão, “é uma tecnologia que engloba recursos do 

hipertexto e multimídia” (LEÃO, 1999, p.16). Multimídia, no contexto dessa mesma 

obra, que servirá como referência para a utilização desse conceito, é “a 

incorporação de informações diversas como som, textos, imagens, vídeos, etc., em 

uma mesma tecnologia – o computador.” (LEÃO, 1999, p.16). Portanto, hipertexto 

são informações textuais que se permitem conectar com outras através de links – 

também chamados de hiperlinks –, e hipermídia são informações textuais, 

imagéticas e videográficas que se conectam com outras também através de links. 

Em outubro de 2004, Tim O’Reilly, fundador da O’Reilly Media3, ao analisar as 

características de serviços, modelos de negócios e tecnologias que se solidificaram 

na web após os anos 1990, defendeu que o termo web já estaria ultrapassado e que 

agora a plataforma deveria passar a ser chamada de web 2.0. Nela, as redes 

passariam a ser colaborativas por natureza, dinâmicas e interativas, e os sites 

pessoais dariam espaço aos blogs: além disso, a ideia de publicar estaria mais para 

participar. A web 2.0 possui a web como plataforma, mas envolve as wikis4 e as 

redes sociais. A interface da web 2.0, portanto, segue a lógica de uma cultura 

surgida nesse espaço, a cibercultura – com suas relações interativas, colaborativas 

e participativas –, pois não é apenas uma interface que oferece conexões por 

hipertexto, unindo informações por pontos nodais: implica tensões comportamentais 

de sociabilidade, comportamentos e práticas que dão novas significações ao 

hipertexto e à hipermídia. O’Reilly diz que 

 

                                                

3 Companhia americana que publica livros e websites, além de organizar conferências para 
discutir temas relacionados à informática. 
4  As wikis são plataformas na web 2.0 que armazenam coleções de documentos 
hipertextuais criados colaborativamente, nos quais todos os usuários podem editar o 
conteúdo de maneira rápida e fácil. 
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Web 2.0 é a revolução nos negócios da indústria da computação 

causada pela mudança da internet como plataforma. Entre outras, a 

regra mais importante para isso é: desenvolver aplicativos que 

aproveitem os efeitos em rede para se tornarem melhores quanto 

mais são usados pelas pessoas (Já chamei isso em outra ocasião de 

“aproveitar a inteligência coletiva”). (O’REILLY, 2015b, tradução 

minha) 

 

Durante o trabalho, os termos web e web 2.0 se confundirão; o termo web 

sempre remeterá à lógica da web 2.0, considerando que a web pós anos 1990 se 

transformou em web 2.0. 

A plataforma YouTube segue a lógica de interface da web 2.0 e é uma 

ferramenta de distribuição e compartilhamento de produtos audiovisuais que 

possibilita a sociabilização de seus usuários, integrando pessoas através do 

consumo de vídeos e oferecendo espaço para o diálogo e a criação de redes de 

contatos. Possui características específicas do meio cibercultural, que se insere 

“além e aquém do cyberspace, aos lados e também no meio desse” (TRIVINHO, 

2007, p.368). Portanto, o cyberspace, ou ciberespaço, é a base onde se encontra a 

cibercultura, embora a cibercultura sustente o cyberspace. Em sua obra sobre 

dromocracia cibercultural, Eugênio Trivinho, comunicólogo e professor da PUC-SP, 

define cyberspace como “[...] macrouniverso sofisticado de articulação e modulação 

digital do planeta a partir de cada equipamento informático e de cada contexto global 

interativo fragmentariamente distribuído no território” (TRIVINHO, 2007, p.385). 

O ciberespaço é o local de navegação e interatividade, onde ideias 

descontínuas se movimentam conectando-se através dos hiperlinks e criando 

continuidades e novas significações. Ele pode ser basicamente “caracterizado por 

três de suas principais propriedades: a interface, a interatividade e a rede de 

informações” (LEÃO, 2005, p.125). O ciberespaço possui características dualísticas 

de descontinuidade e continuidade, interior e exterior: é preciso escolher entre uma 

coisa ou outra através da rede hipermidiática. 

Já cibercultura, nas palavras de Trivinho, é 

 

[...] ipsis litteris, o conjunto de elementos que formam e sustentam, 

dinamicamente, esse amplo recorte [do cyberspace]. Não por outro 
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motivo, os objetos prioritários de estudo aí compreendidos são a 

significação do hipertexto, as “comunidades virtuais”, a sociabilidade 

e as trocas subjetivas on-line, os comportamentos e práticas políticos, 

e assim por diante. (TRIVINHO, 2007, p.385) 

 

Rita de Cássia Alves de Oliveira, antropóloga e professora da PUC-SP, diz, 

em seu trabalho “Cibercultura, cultura audiovisual e sensorium juvenil”, publicado na 

obra O Chip e o Caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias, organizada por 

Lúcia Leão, que para entendermos cibercultura podemos “recorrer à ideia de cultura 

como prática cotidiana vivida envolvendo sujeitos e relações sociais que carregam 

tensões, conflitos, inovações e mudanças reais e constantes” (LEÃO, 2005, p.497). 

Surgem nesse contexto produções audiovisuais realizadas especificamente 

para o ciberespaço, utilizando-se da web 2.0, na lógica de consumo cibercultural. 

São produções realizadas para o ciberespaço e não para/no ciberespaço; em outras 

palavras, produções realizadas fora desse espaço – via de regra off-line, não ao vivo 

–, mas pensadas especificamente para veiculação nele e, sobretudo, considerando 

as características e potenciais de consumo próprios da cibercultura. Utilizam-se da 

lógica da web 2.0 e da cultura própria do ciberespaço – a cibercultura. Uma vez no 

ciberespaço, disponibilizados para consumo na cibercultura, as semioses desses 

produtos podem se reconfigurar a partir do acréscimo ou decréscimo de elementos 

textuais, sonoros e imagéticos por parte dos interatores (simultaneamente 

usuários/espectadores/receptores, como será explicado adiante), através de 

comentários, vídeo-respostas e outras ferramentas que serão destrinchadas no 

decorrer do presente capítulo. Contudo, o enfoque do trabalho não será sobre as 

possíveis alterações das semioses dos vídeos na cibercultura, mas no impacto 

sociocultural, na sociossemiose provocada pelos vídeos produzidos especificamente 

para consumo em ambiente cibercultural. 

No YouTube, paralelamente às réplicas, transcrições e vídeos casuais que 

usam a plataforma apenas para a distribuição, surge um novo pensamento em 

produção ficcional audiovisual para atender a demanda específica do ambiente 

cibercultural, buscando elementos que potencializem as ferramentas disponíveis às 

maneiras de consumo peculiares dos novos dispositivos. A palavra ambiente 

significa ser nos dois lados, ou seja, um espaço onde dois lados são considerados 
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simultaneamente; neste trabalho, o espaço é o do produto audiovisual no dispositivo 

(o YouTube por exemplo) e o do consumidor, e as consequentes  relações entre 

eles – dos audiovisuais na cibercultura e de como os interatores se relacionam com 

eles. E não é só o espaço; consideram-se também a temporalização, a 

contemporização, o local de tensão e compartilhamento. Os interatores habitam 

esse ambiente, assim como os audiovisuais, mas depois de imersos nele passam a 

agir como o ambiente impõe. 

O espectador nesse ambiente não apenas consome o aparente infinito 

arquivo de vídeos disponíveis; ele é interator. É simultaneamente usuário, 

espectador e receptor, tendo poder de escolha sobre a ação significante 

(MACHADO, 2007, p.144); vê e é visto, alterna entre narrativas, desconstrói e 

reconstrói o material indo para frente e para trás como desejar, abre novas janelas 

complementares ao conteúdo e comenta, podendo modificar o rumo da produção 

assistida. 

Canais de produtores na plataforma, como o Porta dos Fundos e o Canal8KA, 

passam a produzir especificamente para o ciberespaço, pensando na lógica 

cibercultural, recortando seu público-alvo e temática, apresentando serialidade na 

postagem do conteúdo. Essa serialidade é construída objetivando a construção de 

hábito e a subsequente fidelização da audiência. Surgem, assim, as webséries, que 

buscam através da serialidade trazer o público de volta aos mesmos canais e 

plataformas. A serialidade é construída para criar um ritual: o espectador retorna à 

mídia veiculadora de informação seriada para continuar acompanhando a narrativa e 

para satisfazer seu desejo de conforto ao retornar ao formato – personagens, 

repetição do status quo do universo da narrativa. Em seu estudo sobre serialidade 

em formatos televisivos, Umberto Eco, semiólogo e professor da Università di 

Bologna, diz que 

 

A série consola o leitor porque premia a sua capacidade de prever; 

ele fica feliz porque se descobre capaz de adivinhar o que 

acontecerá, e porque saboreia o retorno do esperado. Satisfazemo-

nos porque encontramos o que esperávamos, mas não atribuímos 

este “encontro” à estrutura da narrativa, e sim à nossa astúcia 

divinatória. (ECO, 1989, p.124) 
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A serialidade presente em produtos televisivos se repete nas webséries para 

o mesmo objetivo: ritualizar para promover o retorno do espectador. Ora, a 

serialidade com esse objetivo também não é invenção da televisão. Arlindo Machado, 

semiólogo e professor da Universidade de São Paulo, em seu estudo sobre 

narrativas seriadas para televisão, cita que a serialidade já existia 

 

nas formas epistolares de literatura (cartas, sermões, etc.), nas 

narrativas míticas intermináveis (As mil e uma noites), depois teve 

um imenso desenvolvimento com a técnica do folhetim, utilizada na 

literatura publicada em jornais no século passado, continuou com a 

tradição do radiograma ou da radionovela e conheceu sua primeira 

versão audiovisual com os seriados do cinema. Na verdade, foi o 

cinema que forneceu o modelo básico de serialização audiovisual de 

que se vale hoje a televisão. (MACHADO, 2000, p.86) 

 

Umberto Eco lembra que até o esquema predeterminado da poesia também 

pode ser considerado uma forma de serialidade: 

 

(...) aconteceu assim também na poesia tradicional, em que o autor 

podia usar esquemas predeterminados (como o sexteto e o terceto) e, 

todavia, mesmo permitindo ao destinatário reconhecer a presença do 

esquema, pretendia provocar-lhe a experiência da inovação ou da 

invenção. (ECO, 1989, p.121) 

 

Portanto, a utilização de serialidade não é novidade nos meios audiovisuais 

nem no sentido formal – das narrativas – nem considerando o impacto pretendido 

com a utilização desse recurso, ou seja, promover o retorno do espectador através 

da ritualização. Interessa, pois, para este trabalho, as reverberações provocadas 

pelas webséries, ou seja, pelos audiovisuais seriados produzidos para a web, 

especificamente os ficcionais, pensados na lógica do ambiente cibercultural, da web 

2.0.  
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Destarte, este trabalho não busca uma classificação formal das webséries, 

nem indicar como devem ser feitas. A análise das características formais que serão 

vistas aqui tem como objetivo a investigação das reverberações socioculturais 

desses audiovisuais, uma análise sociocultural do ambiente das webséries. Um 

trabalho de classificação formal rígido e definitivo desse tipo de audiovisual seria 

quase impossível, uma vez que, em termos de linguagem, esses se reconfiguram a 

todo momento, incorporando elementos de outros sistemas. Não se pode esquecer 

que os audiovisuais no ciberespaço não deixam de ser vídeos, tanto que, quando 

expostos de maneira unitária, são chamados de webvídeos, assim como também 

são vídeos os materiais gravados para veiculação em TV, embora estes não tenham 

nomenclatura específica envolvendo a palavra vídeo, TVvídeo ou algo assim, como 

acontece na web. 

Machado aponta que o vídeo é um sistema híbrido, que importa elementos de 

linguagem do cinema, do teatro, da literatura, do rádio e até da computação gráfica 

(MACHADO, 1990, p.174). Os audiovisuais na cibercultura também são sistemas 

híbridos, e não se pode deixar de considerar que os ambientes são porosos; o 

cinema se apropria de elementos televisivos; os programas de TV, de elementos 

cinematográficos; os webvídeos, de elementos cinematográficos; o cinema e a TV, 

de elementos dos webvídeos etc. E não existe um certo ou errado na utilização de 

linguagens em produtos feitos para um ambiente ou para o outro – e nem na 

exposição desses produtos em diversos ambientes; muitas vezes eles percorrem 

todos, são replicados, reapresentados ou até mesmo reformatados e reeditados 

para o outro meio. Rita Oliveira diz que a convergência das mídias implica também 

uma convergência das linguagens, que na cibercultura mistura “imagens estáticas e 

em movimento, textos e sequências sonoras, palavras e gráficos formando um 

sistema integrado composto por um ‘sistema de nós ligados por conexões’ chamado 

hipertexto ou hipermídia” (LEÃO, 2003, p. 501), que também se unem às 

ferramentas interativas como caixas de comentários e possibilidade de respostas 

audiovisuais. O hipertexto e a hipermídia aparecem com os audiovisuais no 

ciberespaço – esses elementos também podem ser encontrados no consumo de 

televisão digital, que também se insere no ciberespaço –, e as trocas subjetivas 

próprias da cibercultura destacam esses audiovisuais dos demais – considerando o 

consumo de audiovisuais apenas através de uma tela, desconsiderando o consumo 
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da televisão com segunda tela. O consumo de televisão com uso de segunda tela – 

a do computador ou do celular, por exemplo – insere o espectador no contexto 

cibercultural, dividindo o consumo do audiovisual com a sugestão de utilização de 

segunda tela para usos interativos. No entanto, o presente trabalho analisará apenas 

os audiovisuais que promovem tal interação na mesma tela e, sobretudo, aqueles 

que possuam a lógica da participação, da colaboração, segundo a qual qualquer 

usuário pode emitir e distribuir novos conteúdos a qualquer momento. 

Seja através de computadores, tablets, celulares ou até mesmo de televisores 

com acesso à rede, o hábito de consumo audiovisual ampliou e se modificou. Cada 

vez mais a audiência passa a dedicar seu tempo voltando-se para produtos 

pensados especificamente para a distribuição no ambiente cibercultural. E os novos 

modelos de negócios, como o YouTube, -  que é uma plataforma e um agregador de 

conteúdo, e não uma produtora -, associados à web 2.0 e à cibercultura, dependem 

de produções feitas pelos interatores, ou seja, dependem desse esquema de 

produção colaborativa. E o YouTube, “atendendo um grande volume de visitantes e 

uma gama de diferentes audiências, oferece aos seus participantes um meio de 

conseguir uma ampla exposição” (BURGESS e GREEN, 2009, p.22). O interator 

produz, atraindo novos participantes e novas audiências, e o YouTube, por sua vez, 

com essa audiência, monetiza com cada view, com cada clique no botão gostei. 

Com a proliferação de audiovisuais feitos por usuários e não controlados pelos 

grandes veículos de comunicação, cria-se um imaginário que busca o transgressor, 

o conteúdo muitas vezes calado, ou pouco explorado, pela mídia hegemônica. 

Pretende-se, no decorrer deste capítulo, analisar o YouTube e os audiovisuais 

ficcionais seriados pensados especificamente para o ambiente cibercultural, e não 

se tentará necessariamente encontrar ferramentas e linguagens específicas deste 

ambiente, embora seja possível notar que existe um repertório geral de tendências, 

mas fazer uma investigação das linguagens utilizadas e seus movimentos que são 

consonantes com a cibercultura e que possam causar, de algum modo, impactos 

sociais. Lembrando que, num pensamento ambiental, os movimentos sociais 

também podem levar a impactos nos modos de produção; ou seja, as linguagens 

também podem ser utilizadas em respostas a movimentos sociais – tudo está 

conectado. Machado diz que 
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Tudo, no universo das formas audiovisuais, pode ser descrito em 

termos de fenômeno cultural, ou seja, como decorrência de um certo 

estágio de desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, 

das pressões de natureza socioeconômica e também das demandas 

imaginárias, subjetivas, ou, se preferirem, estéticas, de uma época 

ou lugar. (MACHADO, 2007, p.175) 

 

Vilém Flusser, em sua análise sobre as imagens técnicas, diz que “queremos 

e fazemos o que as imagens querem e fazem, e as imagens querem e fazem o que 

queremos e fazemos” (FLUSSER, 2008, p.83). Assim são os audiovisuais no 

ambiente cibercultural – também imagens técnicas. Rita Oliveira diz que 

 

Trata-se, assim, de perceber o modo como se produzem as 

transformações na experiência cotidiana, e não só na técnica. Essas 

duas esferas da existência humana, aliás, são indissociáveis e 

afetam-se mutuamente, dialeticamente. (...) Nas transformações das 

técnicas, pode-se perceber as significativas alterações na 

experiência cultural, implicando mudanças na forma de vivenciar e 

perceber a realidade, assim como na forma de expressar essa 

realidade sensível. (LEÃO, 2003, p.498-499) 

 

Faremos um mergulho a seguir na plataforma YouTube e em dois canais 

presentes nela, que apresentam webséries produzidas especificamente para a web 

2.0 – os já mencionados canal8KA e Porta dos Fundos –, para tentar identificar os 

elementos neles existentes que de alguma forma evidenciem os impactos desses 

audiovisuais nos modos de vida hodierna e vice-versa – os impactos dos modos de 

vida atuais, em tempos de cibercultura, nos processos criativos das webséries. 

 

 

1.1 A plataforma YouTube 

 

No YouTube existem diversas ferramentas que fazem com que as 

possibilidades de sociabilização se exponencializem, compondo um ambiente de 

possibilita uma rede colaborativa e/ou participativa na criação e disponibilização de 
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produtos audiovisuais e nas subsequentes sociabilizações através deles (através de 

comentários, compartilhamentos, etc); sobretudo com a web 2.0, invertendo a 

passividade dos consumidores e transformando-os em produtores, ou, como já foi 

mencionado anteriormente, interatores. Mais do que inverter a passividade, a web 

2.0 evoca o interator a produzir em rede, produzir colaborativamente com outros 

interatores, participar ativamente do conteúdo disponibilizado na rede. Assim, essas 

características inserem a plataforma no contexto cibercultural. 

Uma dessas características é a possibilidade de inserir hiperlinks que se 

configuram como botões na superfície dos audiovisuais apresentados. São links 

clicáveis para outros vídeos ou que pulam para outra parte do mesmo vídeo, 

gerando uma elipse5. Esses links também podem ser usados para acessar outros 

elementos da plataforma, como, por exemplo, acessar páginas de outros canais, ir 

para a janela de comentário do vídeo ou de inscrição no canal, enviar vídeo-resposta 

e compartilhar o conteúdo. A navegação por esses links altera a temporalidade dos 

espectadores, acelerando ou desacelerando a percepção temporal. Esses links no 

YouTube, no entanto, só permitem conectar elementos – vídeos, páginas e canais – 

que estão dentro da própria plataforma YouTube, olhando e levando sempre e 

somente para dentro de seu próprio universo. 

 

 

 

 

                                                

5Elipse, no contexto audiovisual, é quando pulamos alguma informação e a omitimos; é 
quando se dá um pulo espacial ou temporal na conjunção das cenas, imagens, planos ou 
narrativas. 
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Figura 1: Websérie Astrolokos.  Vários vídeos são dispostos emoldurando o ator ao 

centro. Eles possuem hiperlinks que funcionam como botões e levam a outros vídeos 

da mesma websérie. 

 

 
Figura 2: Tela final de créditos da websérie #E_VC?. 

Os episódios anteriores são dispostos com vídeos hiperlinkados que podem ser clicados e 

direcionam o espectador para o respectivo episódio. Clicando em Inscreva-se o espectador 

é direcionado à página de inscrição do canal. Em clique aqui e envie seu vídeo-resposta, 

abre-se uma tela para envio de vídeos que serão hospedados na plataforma Youtube. 

Ao redor do vídeo, na tela de exibição do Youtube, existem diversas ferramentas que levam 

o interator a outros vídeos e sugerem interações com outros interatores e com o produtor do 

material. 
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Figura 3 – Tela de exibição de vídeo da plataforma Youtube. 

 
Tabela 1: Ferramentas disponíveis na tela de exibição de vídeo da plataforma Youtube. 

 

1 – Seleção do Youtube Seleção de vídeos de acordo com o perfil de conteúdos – 

levantado pela plataforma – usualmente consumidos pelo 

interator. O sistema cria um banco de dados de cada 

interator, que organiza suas preferências e, de acordo com 

elas, passa a sugerir novos conteúdos. A exposição 

hiperlinkada desses audiovisuais tem o objetivo de divulgá-

los, mantendo o interator dentro da plataforma, consumindo 
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outros conteúdos presentes nela, uma vez que todos os 

links na plataforma YouTube são autorreferentes. 

2 – Medição de audiência Número de acessos que o vídeo obteve. A exposição desse 

número acaba por influenciar novas audiências, que por 

vezes buscam por conteúdos de sucesso, que tiveram 

muita audiência. 

3 – Botões Gostei e Não 

Gostei 

O espectador clica se gostou ou não do vídeo e o número 

total de pessoas que clicaram em cada botão é exibido ao 

lado. Possui a mesma lógica da ferramenta anterior; se o 

vídeo tiver um número expressivo de Gostei ou Não Gostei, 

influenciará na decisão do interator de continuar ou não 

acompanhando o desenvolvimento dele. Quando um 

interator clica em um desses botões, a informação aparece 

em sua página de atualizações, e os inscritos em seu canal, 

sua rede de contatos na página do YouTube, recebem uma 

notificação dessa ação em suas páginas. 

4 – Botão de inscrição Permite que o usuário se inscreva no canal onde o vídeo 

exibido foi postado. Os inscritos recebem por e-mail uma 

notificação sempre que forem postados novos vídeos pelo 

canal, além de visualizarem facilmente na página inicial do 

Youtube os canais em que se inscreveram e suas 

atualizações de postagem. A ferramenta facilita a interação 

em rede e a divulgação das atividades do canal. 

5 – Botão Compartilhar Facilita ao usuário compartilhar o conteúdo nas seguintes 

redes sociais: Facebook, Twitter, Google +, Blogger, 

Tumblr, Reddit, Linkedin, Pinterest, BKohtakte, Goo, Digg, 

Hi5 e Ameba. Existe também a opção de gerar um link para 

que o vídeo seja incorporado a códigos html. Dentro dessa 

opção pode-se determinar a minutagem inicial do vídeo, 

posicionando-o no ponto em que se deseja iniciar a 

exibição. Quando o vídeo é compartilhado em outras redes 

sociais ou em blogs e sites, é possível visualizar o conteúdo 

direto dessa outra plataforma, sem a necessidade de 

assistir no próprio YouTube, pois uma janela do vídeo com 

o player incorporado é anexada. 

6 – Botão Adicionar a O usuário pode adicionar o vídeo em seu canal pessoal, 
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favoritar ou criar playlists com vídeos separados por temas 

ou quaisquer outros critérios de preferência, influenciando 

seus contatos a consumirem audiovisuais de acordo com 

suas afinidades e preferências em relação ao interator 

criador da playlist. 

7 – Comentários Logado no sistema, o usuário pode deixar seu comentário a 

respeito do vídeo. Abaixo da janela de inserção de 

comentários pode-se visualizar comentários que outros 

usuários teceram e interagir com os comentários, 

respondendo a eles. 

8 – Botões Gostei e Não 

Gostei para os comentários 

Outra maneira de interagir com os comentários de outros 

usuários é clicando nos botões Gostei e Não gostei. O 

número de usuários que clicaram em cada botão é exibido 

ao lado. 

 

No painel de administração do YouTube, chamado de Estúdio de Criação (Fig. 

4), existem ferramentas para a administração do conteúdo e do canal, e também 

para o gerenciamento das ferramentas interativas (comentários e outros); há 

também dados estatísticos de acesso do conteúdo postado, instruções para criação 

de novos vídeos – com aulas online e dicas – e material auxiliar para a criação de 

novos conteúdos – bibliotecas de áudio e um editor de vídeo online. As ferramentas 

são divididas em quatro abas, sendo elas: Gerenciador de vídeos, Comunidade, 

Canal, Analytics e Criar. 
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Figura 4: Estúdio de Criação do Youtube. Painel de administração de conteúdo. 

 

Na aba Gerenciador de vídeos (Fig. 5), existem duas sub-abas. São elas: 

Vídeos e Playlists. Em Vídeos, são dispostos todos os vídeos enviados pelo produtor 

para seu canal. Em cada vídeo existem as opções de ativar ou desabilitar a 

monetização (o produtor permitirá ou não que sejam inseridas propagandas pelo 

próprio YouTube através do sistema mantido pelo Google; o sistema gera receita 

financeira com o vídeo e remunera o produtor do canal com uma parte do dinheiro 

levantado); tornar o vídeo público ou não (o produtor tem a opção de enviar o vídeo 

mas não deixá-lo público: ele poderá enviar o link para acesso ao conteúdo apenas 

para determinadas pessoas ou grupos); editar a descrição que se encontrará abaixo 

do player do vídeo; inserir anotações (que podem conter quaisquer informações, 

inclusive com hiperlinks, como comentários do produtor na tela, divulgação de outros 

vídeos ou complemento de informações presentes no vídeo) - no entanto, é 

necessário notar que qualquer elemento inserido na superfície do vídeo acelera sua 

leitura e modifica a percepção temporal do consumidor do vídeo -; inserir hiperlinks 

na superfície do vídeo (como mencionado anteriormente); colocar legendas; fazer 

correções de edição (como corrigir cores; aplicar filtro de estabilização de imagem; 

alterar velocidade de exibição, acelerando ou desacelerando partes do vídeo; cortar 

trechos; inserir outros filtros; e até desfocar rostos de determinadas pessoas), bem 
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como alterar a faixa sonora, inserindo novas músicas ou alterando a faixa sonora do 

vídeo enviado, são opções disponibilizadas pelo YouTube, ao qual interessa ser o 

mais intuitivo possível aos produtores (que muitas vezes são usuários comuns, sem 

formação técnica em produção audiovisual), uma vez que ele precisa ser preenchido. 

Em Playlists, o produtor pode organizar listas com os vídeos enviados, 

categorizando-os. 

Também é possível iniciar uma transmissão ao vivo (Fig. 6), com a 

possibilidade de interação em tempo presente através da caixa de comentários 

abaixo do vídeo. Essa ferramenta não será aprofundada aqui, uma vez que o recorte 

deste trabalho são os audiovisuais produzidos para o ciberespaço e não no 

ciberespaço, como discutido anteriormente. 

 

 
 

Figura 5: Aba Gerenciador de Vídeos. Figura 6: Aba Transmissão Ao Vivo. 

 

Existem oito sub-abas em Comunidade (Fig. 7): Comentários, Mensagens, 

Inscritos, Fãs, Contribuir com legendas e CC6, Configurações de Comunidade e 

Créditos. Em Comentários, o produtor pode gerenciar os comentários existentes em 

todos os vídeos enviados; em Mensagens, ele tem acesso às mensagens enviadas 

ao canal de maneira privada; já em Inscritos, pode gerenciar os assinantes do canal 

e enviar mensagens privadas a eles, individualmente; em Fãs, o sistema cria uma 

lista com os espectadores mais participativos e influentes do canal; em Contribuir 

com legendas e CC, o produtor autoriza ou não a inserção de legendas enviadas 

pela comunidade para seus vídeos; em Configurações de Comunidade, gerencia-se 

os formulários de comentário e as mensagens, banindo ou aprovando determinados 

espectadores do canal de comentarem no canal ou em determinado vídeo; em 

Créditos é possível inserir abaixo do vídeo enviado uma lista com créditos 

                                                

6 CC é a sigla para Closed Caption, ferramenta que disponibiliza uma legenda que fica 
oculta, aparecendo para os que desejarem. 
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hiperlinkados aos canais dos usuários correspondentes. Essas ferramentas 

conectam os diversos usuários através do conteúdo, sugerindo interações entre eles. 

Como recursos de Canal (Fig. 8), as funções existentes são: Status e 

recursos, Padrões de envio, Conteúdo em destaque, Branding e Avançadas. Em 

Status e recursos, o produtor tem acesso ao gerenciamento de monetização e 

visualização de seus status de acordo com a política do YouTube – ou seja, verifica 

se o canal está regular quanto à utilização de conteúdos protegidos por direitos 

autorais.  

Em Padrões de envio, o produtor pode criar uma padronização para o envio 

de vídeos, no que tange ao idioma, descrição, categorias de licença (privado ou 

creative commons – tipo de licença que autoriza a terceiros que utilizem partes ou 

todo o conteúdo, modificando-o ou mantendo suas características originais), tags 

(que facilitam a divulgação do vídeo através do sistema), categoria (entretenimento, 

comédia, educação, esportes etc), tipo de permissão para comentários no vídeo 

(qualquer um pode comentar, ou apenas usuários de determinada lista).  

Em Conteúdos de destaque, o produtor pode selecionar listas ou um 

determinado vídeo para que sejam divulgados antes de todos os seus vídeos ou 

como aba de publicidade abaixo de seu próprio conteúdo. Em Branding, o produtor 

pode enviar uma marca d’água com a logomarca de seu canal a ser inserida em 

todos os vídeos dele. Em Avançadas, é possível gerenciar a inserção na página do 

canal de websites associados, o número de inscritos, os canais recomendados e a 

permissão de publicidade para monetização. 

 

 

 

Figura 7: Aba Comunidade. Figura 8: Aba Canal. 
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Inúmeros gráficos de desempenho do canal ficam disponíveis em Analytics 

(Fig. 9), como a audiência média geral de cada vídeo, o total de minutos assistidos 

no canal, o número de inscritos, compartilhamentos de conteúdo do canal, vídeos 

favoritados, cliques no botão Gostei e Não Gostei, análise demográfica dos 

espectadores, origens de tráfego, locais de reprodução, tipos de dispositivos mais 

utilizados para acessar o conteúdo e estatística de retenção da audiência – que faz 

um gráfico em cada vídeo mostrando se houve evasão dos espectadores durante o 

vídeo ou se eles pularam alguma parte indo para frente na visualização. Esses 

gráficos fornecem dados que, a partir de um cruzamento entre os elementos 

utilizados nos vídeos produzidos e a resposta em audiência, possibilitam uma 

reflexão sobre o rumo dos elementos que serão explorados nos próximos vídeos, de 

maneira a agradar a audiência e conquistar sua permanência, aumentando assim o 

número de visualizações. O aumento do número de visualizações é de interesse 

mútuo do YouTube e do produtor do canal, uma vez que a receita financeira 

levantada com a publicidade exposta no conteúdo será dividida entre ambos. 

Portanto, com essa ferramenta – assim como em outras, sobretudo as ferramentas 

que facilitam a divulgação e a criação –, o YouTube pretende levar o usuário 

produtor a conquistar números cada vez maiores de visualizações. 
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Figura 9: Aba Analytics. 

 

Existem duas ferramentas para ajudar o interator a Criar (Fig. 10): a Biblioteca 

de áudio e o Editor de vídeo. Em Biblioteca de áudio, o YouTube disponibiliza 

músicas e sons com direitos livres. Em Editor de vídeo, existe um editor online onde 

o produtor pode montar seu conteúdo na própria plataforma. 

Existe também um hotsite do Youtube7, o YouTube Creator Academy, onde 

vídeo-aulas, tutoriais e textos com dicas de produção para melhoria da qualidade do 

vídeo e aumento da audiência são disponibilizados para o usuário. 

 

 

                                                

7 YOUTUBE CREATOR ACADEMY. Disponível em 
<https://creatoracademy.withgoogle.com>. Acesso em: 8 mar. 2015.  
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Figura 10: Aba Criar. 

 

 

1.1.1 Características principais da plataforma YouTube 

 

Um dos cofundadores do Youtube, Jared Karim, diz que o sucesso do site 

está ligado a implementação de quatro elementos: (1) O algoritmo que recomenda 

vídeos ao usuário de acordo com um cruzamento de dados entre as palavras-

chaves dos vídeos assistidos e dos vídeos a serem recomendados; (2) a 

disponibilização de um link que permite fácil compartilhamento na rede; (3) a 

possibilidade de o usuário comentar os vídeos assistidos e usufruir de outras 

possibilidades de interação; (4) a facilidade de incorporar os vídeos em outras 

plataformas na rede (blogs, redes sociais etc.) através de um código gerado que 

publica o vídeo em uma janela juntamente com o player, o que dispensa ao 

espectador o acesso à plataforma Youtube (BURGESS e GREEN, 2009, p.2).  

Pode-se verificar na análise de Karim que, em 1, 2 e 4, a preocupação está 

em divulgar, espalhar e disseminar os conteúdos, atingindo o maior número de 

espectadores possível, e em 3 em colocar os interatores em contato uns com os 

outros, criando assim uma rede interativa ao redor do vídeo assistido. 

Na tabela a seguir estão as ferramentas presentes no YouTube e seus 

objetivos, de acordo com a análise do tópico anterior8: 

 

 

 

 

 

                                                

8 Excluiu-se a ferramenta Transmissão ao vivo, que não é de interesse para este trabalho, 
uma vez que não invade o recorte dos audiovisuais ficcionais seriados produzidos 
especificamente para o ciberespaço, mas fora dele, e considerando a lógica de consumo do 
ambiente cibercultural – portanto, na cibercultura. 
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Tabela 2: Ferramentas da plataforma Youtube e suas funções. 

 

Ferramentas do YouTube Objetivo(s) da ferramenta 

Seleção do YouTube Divulgação de conteúdo 

Medição de audiência Divulgação de conteúdo 

Categorização dos vídeos Divulgação do conteúdo 

Conteúdos em destaque Divulgação de conteúdo 

Branding Divulgação de conteúdo 

Créditos Interação 

Comentários Interação 

Mensagens Interação 

Configurações de comunidade Interação 

(Gerenciamento de interações) 

Contribuir com legendas e CC Interação (criação colaborativa)/ facilitar 

criação de vídeos 

Gostei/ Não Gostei Divulgação de conteúdo/Interação 

Inscrição Divulgação de conteúdo/Interação 

Compartilhar Divulgação de conteúdo/Interação 

Playlists Divulgação de conteúdo/Interação 

Gerenciar inscritos Divulgação de conteúdo/Interação 

Gerenciar fãs Divulgação de conteúdo/Interação 

Anotações na tela Divulgação de conteúdo/ Interação/ 

Aceleração 

Hiperlinks na tela Divulgação de conteúdo/ Interação/ 

Aceleração 

Correções de edição Facilitar criação de vídeos 

Padrões de envio Facilitar criação de vídeos 

Criar Facilitar criação de vídeos 

YouTube Academy Creator Facilitar criação de vídeos 

Analytics Análise para aumento de visualizações 

Ferramentas de controle de 

monetização 

Monetização 

 

Percebe-se que interessa ao YouTube divulgar os audiovisuais, promover 

interação, facilitar a criação de novos conteúdos, acelerar a leitura do espectador, 
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oferecer ferramentas para estudo da audiência visando o aumento do número de 

visualizações e monetizar com a inserção de publicidade nos audiovisuais 

hospedados na plataforma. 

Portanto, pode-se notar que uma intenção importante da plataforma YouTube 

é monetizar. Com a divulgação, novos interatores consumirão os audiovisuais, o que 

gerará mais receita publicitária; facilitando a criação de novos conteúdos, o ambiente 

será preenchido com mais audiovisuais, que trarão mais audiência e que gerarão 

mais lucro; o estudo das audiências oferece dados que podem potencializar a 

utilização de elementos que visam trazer mais audiência, aumentando a 

monetização deles. E é esse movimento financeiro que, dentro do contexto 

capitalista, impulsiona e mantém o YouTube e suas relações com os produtores de 

conteúdo. Quanto mais audiência, mais dinheiro gerado pela publicidade, o que faz 

com que o objetivo do YouTube seja o preenchimento da sua plataforma por 

conteúdos que trarão audiência, assim como a meta do usuário que opta por 

monetizar seu conteúdo seja ter muita audiência. 

Interatividade e aceleração temporal são ferramentas que se interessam em 

manter o interator consumindo vídeos. A promoção de interatividade também pode 

ser considerada ferramenta para aumento de visualizações, uma vez que a  

interatividade divulga os vídeos e atrai novos usuários que procuram interagir uns 

com os outros e com os conteúdos, gerando uma suspensão espacial – com a 

anulação do planeta como superfície de encontro para comunicação primária entre 

pessoas –, fazendo com que o interator mantenha cada vez mais contatos sociais 

em rede e consuma mais conteúdos disponíveis no ciberespaço, uma vez que 

permanece mais tempo na web. A aceleração temporal na leitura dos audiovisuais 

provocada com a inserção de elementos na superfície do vídeo suspende espaço-

temporalmente o espectador, mantendo-o conectado e consumindo vídeos por mais 

tempo. 

 

 

1.2 A experiência do canal8KA 

 

A experiência com conteúdo seriado da produtora paulista 8KA veio após a 

postagem de seus curtas no Youtube – que antes circularam por festivais 
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cinematográficos e videográficos9 –, e a baixa audiência que obtiveram: em média, 

quatro mil visualizações por curta. Levantou-se o questionamento sobre como 

poderia ser o conteúdo presente na cibercultura e se ele deveria possuir 

características que dialogassem com o contexto ambiental de onde estava inserido. 

A escolha pela postagem seriada foi feita pensando-se na construção de hábito de 

consumo audiovisual seriado no ambiente cibercultural através da fidelização da 

audiência. 

No início de 2011, a 8KA – que contava com minha direção artística –, iniciou 

a postagem de sua primeira websérie10. Foi Astrolokos, em doze episódios e mais 

dois especiais, que tratam das características dos signos do zodíaco de maneira 

humorada.  

Astrolokos alcançou a média de 59.200 visualizações por episódio11. Sem 

nenhuma estratégia de divulgação, com apenas dois atores que se desdobram em 

todos os personagens e a simplicidade de produção, o aumento da audiência foi 

significativo em relação ao conteúdo previamente postado no canal, que não havia 

sido pensando para o ambiente. Contudo, há de se considerar que existem questões 

específicas e/ou subjetivas que envolvem o aumento ou diminuição da audiência 

que não cabem ao presente trabalho. Apesar disso, os números serão utilizados no 

decorrer do trabalho não como fator decisivo dos comportamentos no ambiente, mas 

como indícios que, junto com toda a análise, formarão um mosaico a ser 

interpretado. 

A serialização de Astrolokos não se dá na narrativa fragmentada – os 

episódios são narrativamente descolados um do outro –, mas no retorno da mesma 

situação narrativa, na utilização dos mesmos atores e na frequência de postagem do 

conteúdo, que era semanal. Arlindo Machado, em sua análise sobre narrativas 

seriadas na televisão, define esse tipo de serialidade como episódios seriados, nos 

quais 

                                                

9 O curta Sônia foi premiado no XII Concurso Internacional de Cortometrajes, organizado 
pela Universidad Europea de Madrid, e foi indicado como melhor curta experimental no XVI 
Gramado Cine Vídeo. 
10 As webséries do canal8KA podem ser visualizadas no canal da produtora no Youtube, em 
<www.youtube.com/canal8KA>. 
11 CANAL8KA. Astrolokos. Disponível em <www.youtube.com/canal8KA>. Segundo dados 
do acesso em: 11 jun. 2014. 
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(...) cada emissão é uma história completa e autônoma, com começo, 

meio e fim, e o que se repete no episódio seguinte são apenas os 

mesmos personagens principais e uma mesma situação narrativa. 

Nesse caso, temos um protótipo básico que se multiplica em 

variantes diversas ao longo da existência do programa. (...) Nessa 

modalidade, um episódio, via de regra, não se recorda dos anteriores 

nem interfere nos posteriores. (...) Nesse tipo de estrutura, ao 

contrário da modalidade anterior, não há ordem de apresentação dos 

episódios: pode-se invertê-los ou embaralhá-los aleatoriamente, sem 

que a situação narrativa se modifique. (MACHADO, 2000, p. 84) 

 

Essa definição, episódios seriados, será utilizada aqui, uma vez que as 

características narrativas do produto analisado são as mesmas que as da definição 

de Machado. 

Os episódios se iniciam com uma vinheta de abertura de oito segundos onde 

é apresentado o personagem central da narrativa, correspondente a uma 

personificação de um dos doze signos do zodíaco. Em seguida entra uma voz over 

que acompanhará todo o episódio, dialogando diretamente com o espectador e 

comentando as características negativas de cada signo. Os personagens remetem-

se à câmera expressando suas opiniões com relação às ações e ao que é 

comentado pelo narrador, buscando interagir com o espectador.  

O ritmo da montagem é rápido, utilizando de cortes entre planos curtos ou de 

movimentação intensa da câmera e inserções de diversos elementos sonoros que 

pontuam as ações musicalmente ou compõem a paisagem sonora. São 

apresentados diversos ambientes no decorrer do episódio, com diversos tipos de 

enquadramento. A média de duração de cada episódio é de 2m40s. 

Por fim, vê-se o ator protagonista descaracterizado desapresentando o 

episódio e anunciando o consecutivo, que será disponibilizado na próxima semana, 

remetendo-se diretamente à câmera. Durante a sua fala, surgem na tela dois 

quadros com trecho de vídeos: no da esquerda está o episódio da semana anterior, 

e no da direita, o da semana posterior. Nos quadros existem hiperlinks que os 

transformam em botões direcionando o usuário ao conteúdo representado por eles e 

o ator estimula a audiência a clicar, falando e apontando para eles. No término do 

vídeo vê-se uma roda zodiacal com todos os signos e as datas em que serão 
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postados os episódios que tratarão de cada um. Assim que cada episódio foi 

disponibilizado, a área que corresponde a cada signo se tornou um botão que, 

quando clicado, direciona o espectador ao episódio correspondente. 

No episódio Câncer o vídeo se divide, durante seus 2m10s de duração, ou 

seja 130 segundos – excluindo-se a duração da vinheta de abertura e a 

desapresentação do ator no final (Fig. 11) – em dezessete planos que não se 

repetem, onze locações e trinta cortes entre planos, o que contabiliza uma média de 

quatro segundos e meio de duração a cada corte. A impressão de aceleração 

temporal na leitura se dá também pela sonorização intensa e uso de voz over 

durante todo o vídeo, contextualizando e amarrando as situações. 

 

 
Figura 11: Ator de Astrolokos mostrando os 

botões que correspondem ao episódio 

anterior e posterior. 

 
Figura 12: Roda zodiacal com as datas de 

lançamento dos episódios correspondentes a 

cada signo. 

 

O trabalho de luz é muito simples, apenas para indicar o ambiente 

(interna/externa, dia/noite) e iluminar a cena para que o interator possa enxergar, 

sem detalhes de recorte, cores e profundidade. A câmera é manipulada quase 

sempre na mão, dando agilidade para a movimentação mas deixando a imagem 

instável. Os cenários, figurinos e adereços são extremamente simples, beirando o 

tosco, utilizados apenas para indicar e/ou contextualizar as situações narrativas, e 

são confluentes com o estilo caricato de interpretação e encenação. 
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Figura 13: Ator de Astrolokos com acessório 

de espuma que o caracteriza como o signo 

de Áries. 

 
Figura 14: Luz azul, placa de espuma e 

algumas garrafas contextualizam o ambiente 

onde o personagem se encontra. 

  

 

A segunda websérie produzida pelo canal8KA, 8Koisas, repete diversos 

elementos utilizados em Astrolokos. São seis episódios curtos – em média, de 

1m55s cada –, de gênero humorístico, lançados quinzenalmente; a montagem é 

rápida, embora apenas se alternem planos em um mesmo ambiente, com o mesmo 

enquadramento e atores, mostrando apenas situações diferentes em cada plano. Os 

personagens remetem-se à câmera, e botões que direcionam o espectador aos 

outros episódios são disponibilizados no fim de cada um deles. O elenco não se 

mantém no decorrer dos episódios, e os atores não se descaracterizam para 

dialogar com a câmera. A média de visualizações é de 40 mil espectadores por 

episódio12. 

Os episódios são independentes, e o que os une é a mesma situação 

narrativa; portanto, segundo a definição de Machado, são diferentes dos vídeos de 

Astrolokos, são narrativas seriadas com episódios unitários, pois 

 

(...) a única coisa que se preserva nos vários episódios é o espírito 

geral das histórias, ou a temática; porém, em cada unidade, não 

apenas a história é completa e diferente das outras, como diferentes 

também são os personagens, os atores, os cenários e, às vezes, até 

os roteiristas e diretores. É o caso de todas aquelas séries em que os 

episódios têm em comum apenas o título genérico e o estilo das 

                                                

12 CANAL8KA. 8Koisas. Disponível em <www.youtube.com/canal8KA>. Segundo dados do 
acesso em: 11 jun. 2014. 
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histórias, mas cada unidade é uma narrativa independente. 

(MACHADO, 2000, p. 84) 

 

8Koisas trata de temas diversos, organizados em oito situações mostrando 

coisas que não se deve fazer em determinada situação, apresentados 

imediatamente no início do vídeo através de um letreiro com título do episódio. O 

vídeo se divide em oito cortes com planos idênticos – mesma posição de câmera 

(que sempre está fixa em algum ponto), na mesma locação e com os mesmos 

atores –, que apresentam os diferentes comportamentos dos personagens na 

mesma situação. O tempo entre cortes é de dez segundos em média, entretanto a 

impressão temporal é de aceleração pelo uso intenso de efeitos sonoros e 

montagem interna da cena (movimentação da cena – ações dos atores – e diálogo 

intenso). 

Sem requintes estéticos, a luz é usada apenas para que se possa enxergar o 

motivo; os poucos elementos cenográficos são para que o contexto espacial seja 

identificado; os adereços aparecem apenas quando são citados na situação 

narrativa; e os figurinos são utilizados apenas para identificação dos personagens 

dentro de suas caricaturas. A linha de interpretação e encenação é, assim como em 

Astrolokos, caricaturada. 

 

 
Figura 15: Tela com título do episódio em 

8Koisas. 

 
Figura 16: Cenário, luz e figurinos utilizados 

apenas para contextualização, sem 

preocupação com aprofundamento estético. 

  

 

Em junho de 2011, a primeira temporada da websérie #E_VC?, composta de 

seis episódios, foi disponibilizada quinzenalmente no canal da 8KA Produções. A 

segunda temporada foi ao ar com três episódios – encerrando a narrativa de 
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#E_VC? –, após o término da exibição da websérie seguinte, Armadilha. A 

serialidade proposta pela websérie #E_VC está presente na fragmentação da 

narrativa, o que Machado classifica como capítulo, pois 

 

Temos uma única narrativa (ou várias narrativas entrelaçadas e 

paralelas) que se sucede(m) mais ou menos linearmente ao longo de 

todos os capítulos. (...) Esse tipo de construção se diz teleológico, 

pois ele se resume fundamentalmente num (ou mais) conflito(s) 

básico(s), que estabelece logo de início um desequilíbrio estrutural, e 

toda evolução posterior dos acontecimentos consiste num empenho 

em restabelecer o equilíbrio perdido, objetivo que, em geral, só se 

atinge nos capítulos finais. (MACHADO, 2000, p. 84) 

 

Os mesmos personagens retornam a cada episódio para darem resoluções e 

estabelecerem ganchos dramáticos para os próximos episódios. Estes são curtos, 

com duração entre três a quatro minutos, e se iniciam com o personagem central do 

episódio abrindo uma discussão para a câmera, num formato que se assemelha aos 

videologs – ou simplesmente vlogs –, nos quais uma pessoa fica no centro do 

enquadramento em um close, olhando diretamente para a câmera e falando sobre 

assuntos diversos. Burgess e Green, no estudo que dedicaram à cultura surgida em 

torno do YouTube, dizem que o vlog 

 

(...) nos faz lembrar da característica residual da comunicação 

interpessoal cara a cara e fornece um importante ponto de 

diferenciação entre o vídeo on-line e a televisão. Não apenas o vlog 

é tecnicamente mais simples de ser produzido – geralmente 

necessitando pouco mais que uma webcam e habilidades básicas de 

edição –, mas também constitui um modo de abordagem direta e 

persistente do espectador que o convida naturalmente a uma reação. 

(...) parece que, mais do que qualquer outro formato presente no 

YouTube, o vlog como gênero de comunicação convida à crítica, ao 

debate e à discussão. A resposta direta, por meio de comentários ou 

de vídeos, é o ponto central desse modo de envolvimento. Vlogs 

frequentemente são respostas a outros vlogs, conduzindo discussões 
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ao longo do YouTube e respondendo diretamente a comentários 

deixados em postagens anteriores do vlog. (BURGESS e GREEN, 

2009, p.79) 

 

Portanto, a estética do vlog convida o espectador a reagir, como se aquela 

ideia expressa fosse endereçada diretamente a ele. 

 

 
Figura 17: Personagem de #E_VC? remetendo-se diretamente à câmera. 

 

Há já no início dos episódios de #E_VC? essa estética importada dos vlogs 

(ver Fig. 17), com a quebra da quarta parede e a introdução da opacidade, que é 

acentuada com a manipulação videoclipada da montagem – que apresenta diversos 

ambientes em diversos enquadramentos –, o que complementa a discussão da 

personagem central que continua em voz over através de imagens. No meio do 

episódio há a entrada de uma cena que apresenta transparência e decupagem 

clássica, e depois o retorno do videoclipe com voz over do monólogo estabelecido 

pela personagem central com a câmera. No final, a personagem retorna à tela, 

olhando diretamente para a câmera, como no início, e faz a pergunta que dá título à 

série, “E você?”. Com a subida de créditos existe uma frase incentivando o envio de 

comentários ou vídeo-respostas. Nesse momento também aparecem botões que 

levam aos episódios anteriores, e o próximo é anunciado. 

É possível dividir os episódios em cinco partes: a primeira com o personagem 

olhando para a câmera como num vlog, apresentando o tema da discussão; a 

segunda, com o clipe; a terceira, com a cena; a quarta, com o retorno do clipe; a 
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quinta, com o retorno do personagem central em formato de vlog, concluindo o 

episódio. No fim, vê-se a tela de crédito.  

Na primeira parte do segundo episódio da série, Pra sempre, treze segundos 

são utilizados com a personagem central enquadrada no centro da tela em formato 

de vlog, sem cortes, apenas com o som de abertura de três segundos (vinheta 

sonora da série) e com o som direto. Na segunda parte, durante 37 segundos se 

apresentam 47 planos distintos, em diversas locações, que não se repetem, dando 

em média 0,78 segundos de tempo entre cortes e a utilização de música e voz over 

que continua o discurso iniciado na primeira parte. Na terceira parte, durante 1m27s 

são utilizados cinco planos que se repetem em 22 cortes, na mesma locação, que 

iniciam mais espaçadamente e se aceleram no decorrer do vídeo. Na quarta parte, 

em 28 segundos são exibidos 18 planos que não se repetem, em diversas locações. 

Há em média 0,64 segundos de tempo entre cada corte, e a retomada da voz over e 

da música da segunda parte. Na quinta parte, a música continua e há um retorno 

para a mesma situação da primeira parte, com a finalização do discurso que 

percorreu como voz over a segunda e a quarta parte, e em apenas um único plano, 

sem cortes, durante os quatro segundos finais. Em seguida aparece a tela de 

créditos e hiperlinks de inscrição e divulgação de outros conteúdos do canal8KA. 

#E_VC? foi a primeira experiência não humorística do canal e foi apontada 

em 2011 como uma das melhores webséries nacionais pelo extinto canal aberto de 

televisão MTV, além de ter sido citada por diversos veículos de comunicação, como 

as revistas Época13, Capricho14 e o jornal Folha de São Paulo15. Em 2013, #E_VC?  

venceu a categoria de melhor produção docu-drama no LA Webseries Festival, um 

dos maiores festivais de webséries do mundo. Apesar dos comentários positivos e 

                                                

13 DO drama à ficção científica. Oito webséries para ver no computador. Época. Disponível 
em: <http://www.noticiasdeitauna.com.br/tecnologia/admin/2012/03/18/tecnologia-do-drama-
a-ficcao-cientifica-oito-webseries-para-ver-no-computador/>. Acesso em: 16 out. 2015.  
14  LOPES, Fernanda. 4 webséries para assistir nas férias. Capricho. Artigo eletrônico 
publicado em 24 jan. 2013 2013. Disponível em: <http://capricho.abril.com.br/blogs/play/4-
webseries-para-assistir-nas-ferias/>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
15Artigo disponível em: <http://kibeloco.com.br/wp-content/uploads/2012/10/Ilustrada-Porta-
dos-Fundos-pequena.jpg>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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do prêmio conquistado pelo trabalho, a média de audiência foi a mais baixa do canal 

até então, com média de 14.880 espectadores por episódio16. 

Vê-se nessa produção uma preocupação estética que não existia nas 

produções anteriores. A câmera utiliza recursos que limitam a profundidade de 

campo, trabalhando melhor a fotografia dos elementos em campo, e a maneira como 

a luz é utilizada recorta os elementos e cria textura nas imagens. Os cenários e 

figurinos não são apenas contextualizadores e apresentam tom naturalista, assim 

como a encenação e as interpretações dos atores. A maioria das locações são 

externas, explorando a beleza urbana da cidade de São Paulo. Existe também uma 

preocupação com a finalização da temperatura de cor, que trabalha com filtros que 

deixam a cor mais quente. 

 

 
 Figura 18: Cena de #E_VC?.  

 
Figura 19: Cena de #E_VC?. 

  

 

Armadilha, a quarta websérie do canal8KA, retorna ao gênero humorístico. 

Através de sete episódios quinzenais independentes – nos quais a proposta da 

serialidade segue o mesmo modelo de Astrolokos, ou seja, episódios seriados –, 

Marcelinho e Luciana enfrentam situações complicadas da vida adolescente, o que 

consideram ser armadilhas. O elenco conta com cinco atores que interpretam os 

personagens Marcelinho, Mãe do Marcelinho, Namorada do Marcelinho, Vó da 

Namorada do Marcelinho e Luciana. O tema do episódio é apresentado logo no 

início: o ator, distanciado do personagem, fala diretamente com a câmera. Em 

seguida entra a vinheta de abertura com cinco segundos. No decorrer do episódio, a 

ação é interrompida diversas vezes para que os atores comentem as situações que 

                                                

16 CANAL8KA. #E_VC?. Disponível em <www.youtube.com/canal8KA>. Segundo dados do 
acesso em: 11 jun. 2014.  
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os personagens estão vivendo. Durante as interrupções, o monólogo do ator é 

ilustrado com imagens ou é levado para um flashback que explica o motivo da 

opinião dele. 

No decorrer dos episódios, balões com comentários dos produtores sobre 

elementos cenográficos ou ações dos personagens são introduzidos, assim como 

elementos gráficos frequentes na cibercultura. Foi o caso do balão Shakira/Aquaman 

detected! colocado no episódio Matemática é a pior coisa do mundo, que aparece 

quando é possível avistar um boneco na prateleira de Marcelinho. O comentário do 

balão faz menção ao episódio Presente de Merda, em que Luciana tenta fazer um 

boneco do Aquaman, super-herói de histórias em quadrinhos, para dar de 

aniversário a Marcelinho. O boneco, no entanto, fica parecido com a cantora pop 

Shakira. No episódio Parque que pariu! é trabalhada a inserção de um meme poker 

face, elemento gráfico próprio da cibercultura, que explicita o sentimento de 

constrangimento do personagem com relação à ação dramática. No momento em 

que o meme é utilizado surge um balão na tela: “Clique em curtir se você gostou do 

poker face!”, que estimula o espectador que gostou dessa inserção a clicar no botão 

Gostei. 

 

 
Figura 20: Balão com comentário em 

Armadilha. 

 
Figura 21: Inserção de elemento próprio da 

cibercultura em Armadilha. Abaixo vê-se um 

balão comentando a inserção. 

 

O ritmo de montagem é rápido (ver Tabela 3), apresentando diversas 

locações, e em cada uma o esquema de corte costuma ser em plano e contraplano. 

O tempo médio de duração dos episódios é de 2m47s, e a média de audiência é de 
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pouco mais de 150 mil espectadores por vídeo17. No fim de cada episódio um botão 

de inscrição e trechos de outros episódios hiperlinkados direcionando a episódios 

anteriores são disponibilizados, assim como a previsão de lançamento dos próximos 

episódios e os temas que serão tratados em cada um. 

No episódio Encontro virtual é o caralho!, a personagem Luciana marca um 

encontro virtual com um desconhecido. O ritmo de montagem, como os outros 

episódios, é acelerado. Apresenta-se o seguinte esquema de decupagem rítmica, 

considerando que a cada divisão há um deslocamento de locação: 

 

Tabela 3: Decupagem rítmica de Armadilha, episódio Encontro virtual é o caralho!. 

 

00:05 – 00:09 Atriz, distanciada do personagem, olha para câmera e introduz o tema do 

episódio. Plano único, sem cortes. 

00:09 – 00:12 Flashback. Plano único, sem cortes. 

00:12 – 00:15 Atriz dialoga com a câmera. Plano único, sem cortes. 

00:15 – 00:20 Vinheta de abertura. 

00:20 – 00:26 Cena. Plano único, sem cortes. 

00:26 – 00:40 Atriz dialoga com a câmera. Plano único, sem cortes. 

00:48 – 01:02 Cena. Plano único, sem cortes. 

01:02 – 01:04 Cena. Plano único, sem cortes. 

01:04 – 01:08 Flashback. Seis planos, seis cortes. 

01:08 – 01:10 Atriz dialoga com a câmera. Plano único, sem cortes. 

01:10 – 01:15 Flashback. Plano único, sem cortes. 

01:15 – 01:28 Cena. Três planos, dois cortes. 

01:28 – 01:56 Cena. Cinco planos, doze cortes. 

01:56 – 02:03 Atriz dialoga com a câmera. Dois planos, um corte. 

02:03 – 02:15 Cena. Dois planos, quatro cortes. 

02:15 – 02:27 Cena. Plano único, sem cortes. 

02:27 – 03:37 Cena. Seis planos, vinte e três cortes. 

03:37 – 03:44 Atriz dialoga com a câmera. Plano único, sem cortes. 

03:44 – 03:57 Finalização. Ator dialoga com a câmera. Dois planos, um corte. 

03:57 – 04:12 Tela de encerramento com créditos e hiperlinks com botão de inscrição e 

                                                

17 CANAL8KA. Armadilha. Disponível em <www.youtube.com/canal8KA>. Segundo dados 
do acesso em: 14 mar. 2015. 
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divulgação de outros vídeos do canal. 

 

Embora dê para notar uma continuidade do pensamento estético utilizado em 

#E_VC?, considerando que a câmera utiliza lentes que exploram a pouca 

profundidade de campo, a luz é trabalhada não apenas para contextualização da 

cena e os figurinos e cenários são naturalistas, o resultado estético não é tão 

apurado quanto em #E_VC?. Armadilha não explora tanto os ambientes externos 

quanto a websérie anterior, e notadamente a preocupação maior é com a 

comicidade. A direção de arte não é tão bem trabalhada, e os diálogos se 

apresentam como parte fundamental nas cenas, nas quais poucos movimentos e 

ações físicas são explorados. A encenação e interpretações dos atores, mesmo 

sendo uma comédia, é naturalista. 

 

 
Figura 22: Tela final de Armadilha, com hiperlinks que direcionam aos outros 

episódios da websérie e botão de inscrição. 

 

Despertar, a quinta e última websérie da 8KA, é uma adaptação da obra de 

Frank Wedekind, O Despertar da Primavera. Nela percebe-se um rompimento com 

os elementos de linguagem estabelecidos nos produtos anteriores. A narrativa é 

fragmentada em cinco capítulos com duração média de quatorze minutos. O ritmo 

da montagem é lento e, diferentemente dos produtos anteriores, é apresentado de 

maneira a provocar a transparência. Não há remetimento à câmera, utilização de 

elementos gráficos ou distanciamento dos personagens. Há um retorno ao gênero 
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dramático, mas dessa vez com a inserção de nove clipes musicais compostos 

originalmente para a série – que são divididos entre os cinco episódios –, na qual 

são expostos os conflitos internos dos personagens. A média de visualizações por 

episódio foi de 4.95018. 

Para quem assiste, é notável a melhora estética do conteúdo que, 

comparativamente às demais séries, é uma superprodução. Muitas das 

performances musicais são coreografadas. A encenação e interpretação dos atores 

é naturalista, assim como a composição dos figurinos, luz, arte e cenários. A 

fotografia trabalha com pouca profundidade de campo, luz marcada com bastante 

recorte, textura e finalização na temperatura de cores. Também são explorados 

travellings de câmera com grua, steadycam e trilho, enquanto nas webséries 

anteriores a câmera ficava fixa em tripé ou possuía movimentação na mão. A série 

contou com um elenco de vinte atores e equipe com mais de sessenta profissionais. 

 

 
Figura 23: Cena de Despertar. 

 
Figura 24: Cena de Despertar. 

  

 

 

1.2.1 Características principais nos audiovisuais do canal8KA 

 

Percebe-se no desenvolvimento dos trabalhos do canal8KA uma preocupação 

em interagir com o espectador. Para tanto, diversos elementos são utilizados, como 

o remetimento de personagens à câmera, distanciamento dos atores em relação aos 

personagens, para um diálogo direto com a câmera, utilização de elementos gráficos 

que comentam as ações e vídeos hiperlinkados, que se transformam em botões 

                                                

18 CANAL8KA. Despertar. Disponível em <www.youtube.com/canal8KA>. Segundo dados do 
acesso em: 14 mar. 2015. 
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clicáveis que direcionam o usuário a outros conteúdos do mesmo universo. Em 

#E_VC? existe uma preocupação em fazer o espectador comentar, seja através de 

comentário escrito ou vídeográfico, e isso é identificável através do próprio título do 

produto, que é repetido pelo ator no final de cada episódio através de estética vlog 

utilizada para notadamente provocar o espectador, que já pergunta a opinião da 

audiência. Em Armadilha houve um retorno a essa preocupação, com a interferência 

de balões gráficos que pedem comentários e cliques em Gostei, além da utilização 

intertextual de elementos ciberculturais e autointertextualidade. 

O número de visualizações parece refletir as tentativas de interação com a 

audiência. Existe um aumento da audiência nos produtos que dialogam mais com o 

espectador e o incitam a explorar as ferramentas do Youtube, como os hiperlinks na 

superfície do vídeo, os botões Gostei, Compartilhar e o formulário de comentários. 

O tempo também parece interferir no número de visualizações. O espectador, 

nesse ambiente com inúmeras informações, não se fixa em um mesmo espaço por 

muito tempo; portanto, há urgência em transmitir informações com agilidade e em 

tempo reduzido. Dessa forma, o ritmo estabelecido na montagem é fundamental, 

pois a percepção temporal dependerá dele.  

Também parece existir uma preferência ao gênero humorístico. Vilém Flusser, 

comunicólogo e teórico das imagens, diz em sua obra sobre as imagens técnicas 

que, no ambiente em que elas existem – portanto, também na cibercultura -, 

 

Há vontade generalizada de dispersão, distração, divertimento. (…) 

grupos estruturados por laços intra-humanos (por exemplo, a família) 

possuem um lado interno e um lado externo. (…) Os seus 

participantes distinguem, pois, entre o privado cá dentro e um público 

lá fora. Segundo a análise hegeliana, tais pessoas sofrem de 

“consciência infeliz”: se saio para conquistar o mundo, perco-me 

nele, e se me recolho para encontrar-me, perco o mundo. Para os 

indivíduos dispersados, todavia, não há distinção entre “dentro” e 

“fora”, porque é precisamente no canto mais íntimo que o mundo me 

encontra. A “consciência infeliz” sossega. Daí a vontade de ser 

divertido e a recusa de se concentrar. Toda concentração, todo 

diálogo, ameaça despertar a consciência infeliz adormecida; daí o 

consenso de permitir as imagens que nos dispersam e divertem. De 
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resto, sem o nosso consenso em prol do divertimento as imagens 

não nos poderiam dispersar, e esse nosso consentimento é, por sua 

vez, resultado do divertimento que as imagem proporcionam. 

(FLUSSER, 2008, p.91-92) 

 

Em Despertar, último produto produzido pelo canal, vê-se uma brusca queda 

no número de visualizações. Mesmo sendo uma produção grandiosa, não busca 

interagir com o público, além de possuir tempo de duração longo com relação às 

webséries anteriores e ritmo lento de montagem. 

Na tabela a seguir é possível visualizar um comparativo dos recursos de 

linguagem utilizados nos produtos do canal8KA e a média de audiência de cada um 

deles. 

 

Tabela 4: Comparativo de características formais utilizadas nas webséries do 

canal8KA. 

Características 

formais 

Astrolokos 8Koisas #E_VC? Armadilha Despertar 

Gênero Comédia Comédia Drama Comédia Drama 

Tipo de 

serialidade 

Episódios 

seriados 

Episódios 

unitários 

Capítulos Episódios 

seriados 

Capítulos 

Fragmentação 

na narrativa 

Não Não Sim Não Sim 

Encenação Caricata Caricata Naturalista Naturalista Naturalista 

Hiperlinks Sim Sim Sim Sim Sim 

Anotações na 

superfície 

Não Não Não Sim Não 

Montagem 

acelerada 

Sim Sim Sim Sim Não 
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Remetimento à 

câmera 

Sim Sim Sim Sim Não 

Distanciamento 

dos atores em 

relação aos 

personagens 

Sim Não Não Sim Não 

Tempo médio 2m47s 1m55s 3m40s 4m50s 14 min. 

Audiência por 

episódio19 

59.200 40.000 14.880 150.000 4.950 

 

Para Flusser, 

 

A ex-família em torno da TV não mais se estrutura por laços intra-

humanos, ela se desintegrou. As pessoas em cinema, 

geometricamente ordenadas pelas poltronas, não se estruturam mais 

por laços intra-humanos: não são grupo, mas massa informe. A 

criançada que brinca com computador dá as costas uns aos outros, e 

quando adultos não mais terá nem “consciência social”, nem de 

família, nem de classe, nem de povo: desintegrou-se. Mas uma visão 

fenomenológica pode revelar que a massa não é realmente amorfa. 

As imagens irradiadoras (TV, filme, computador) estruturam a massa. 

(FLUSSER, 2008, p. 91) 

 

Embora aparentemente dispersos, os espectadores das imagens técnicas se 

unem pelas imagens, portanto esse novo ambiente deixa de ser antropocêntrico e 

coloca as imagens como fio condutor, como centro desse novo modelo de relações 

sociais. Talvez isso explique a preferência por produtos que tentam interagir com 

esses espectadores e, sobretudo, fazê-los interagirem entre eles. 

 
 

                                                

19  CANAL8KA. Segundo dados do acesso em: 11 jun. 2014. 
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1.3 O conteúdo de Porta dos Fundos 

 

Porta dos Fundos20 é um canal na plataforma YouTube que foi criado em 

agosto de 2012, em uma parceria entre o site de humor Kibe Loco e a produtora 

audiovisual Fondo Filmes, e em março de 2015 possuía mais de 9,5 milhões de 

inscritos, 1,5 bilhão de visualizações e 800 vídeos postados. Logo na página inicial 

do canal existe o anúncio de que vídeos novos são postados todas as segundas, 

quintas e sábados às 11h. Na organização das playlists os produtores organizam o 

conteúdo entre as inúmeras esquetes – que o trabalho considerará, seguindo 

categorização de Arlindo Machado já mencionada anteriormente, como narrativas 

seriadas de episódios unitários – e as duas webséries – consideradas narrativas 

seriadas em capítulos. Abaixo existem duas outras playlists que direcionam o 

espectador a audiovisuais hospedados em outros subcanais da produtora, com 

vídeos de bastidores, vídeos com os integrantes lendo os comentários dos 

espectadores em suas produções e vídeos desenvolvidos pelos produtores para a 

divulgação de marcas afins. É interessante notar, através dessas playlists que 

direcionam a outros canais, o desmembramento do conteúdo; eles não misturam os 

principais produtos com os vídeos de bastidores e com publicidades de produtos 

feitas por eles – na prática, o usuário inscrito no canal não recebe notificação por e-

mail e nem em sua página inicial quando vídeos desses outros canais são postados.   

Segundo o New York Times21, em agosto de 2013 o Porta dos fundos era um 

dos cinco canais do gênero comédia mais assistidos no mundo na plataforma 

YouTube. O canal também foi o primeiro com conteúdo feito especificamente para a 

web a receber prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), na 

categoria Melhor Programa de TV de Comédia de 2012 – mesmo não passando na 

TV (até então) e nem tendo sido produzido para a TV22.  

                                                

20  PORTA DOS FUNDOS. Disponível em <http://www.youtube.com/portadosfundos>.  
Acesso em 8 mar. 2015. 
21 NEW YORK TIMES. Disponível em 
<http://www.nytimes.com/2013/09/01/world/americas/on-youtube-comedy-troupe-tickles-
brazil-and-ruffles-feathers.html?_r=0>. Acessado em 15/03/2015 
22 Posteriormente, em 2014, os episódios veiculados no canal do YouTube foram exibidos 
no canal de TV a cabo Fox, em um programa homônimo em episódios compilados na 
íntegra e agrupados para exibição em 30 minutos, contando com os intervalos comerciais. 
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As esquetes possuem duração média de três minutos, e o conteúdo é cômico, 

bastante dialógico – poucas ações e mais diálogos. São situações que iniciam e se 

encerram no mesmo ambiente, sem intervenções de flashbacks ou elipses 

temporárias ou espaciais (se o roteiro fosse decupado, seria possível visualizar 

apenas uma cena por vídeo – um mesmo ambiente, numa mesma posição temporal). 

O corte é rápido entre um plano e outro – embora pouco se alterem as posições de 

enquadramento, exibindo basicamente plano e contraplano da situação entre os 

atores –, e as esquetes apresentam um elenco fixo que se alterna entre os vídeos. 

Ao final de cada vídeo é posicionada a vinheta do canal, e em seguida um breve 

encerramento da situação – às vezes em locação distinta da exibida anteriormente, 

mas sempre em apenas um plano estático; a janela do encerramento não preenche 

a totalidade da tela de exibição do vídeo, compartilhando espaço com créditos, 

botão de inscrição e divulgação de outros vídeos do canal, com botões hiperlinkados 

que direcionam o espectador aos respectivos conteúdos. 

Os vídeos são narrativamente independentes, e o que os une é a mesma 

característica formal, o mesmo elenco e a frequência de postagem; portanto, neste 

trabalho se nomeará as esquetes como conteúdo seriado de episódios unitários, 

conforme a definição de Machado (MACHADO, 2000). A repetição do elenco e os 

estilos peculiares de interpretação de cada ator – que se repetem nos vídeos – são 

características marcantes no canal. Umberto Eco comenta, em seu estudo sobre 

serialidade para formatos televisivos – que será transposto para esta análise, uma 

vez que, narrativamente, os produtos que serão analisados não se diferenciam dos 

produtos televisivos –, que esse tipo de serialidade é marcada por seus 

personagens-atores, pela natureza dos atores. 

 

Nestes casos, por mais que o autor se empenhe em inventar 

histórias diferentes, na verdade o público reconhece (com satisfação) 

sempre e de qualquer maneira a mesma história (...) porque os 

acontecimentos nascem da mímica, dos esquemas comportamentais, 

às vezes da própria elementaridade do personagem-ator, que nada 

sabe fazer a não ser sempre as mesmas coisas. (ECO, 1989, p.124-

125) 
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Outra característica importante das esquetes de Porta dos Fundos é a 

apresentação temática de cada vídeo. O humor escrachado, satírico, comenta temas 

atuais, provocando diversos setores da sociedade, da política a religião. A 

velocidade com que capturam os assuntos comentados e os transformam em 

entretenimento reflexivo, consonante com a temática em voga no imaginário popular, 

tornam o canal um espaço de articulação e discussão social. A maneira com que 

abordam os temas, com inserções de palavrões e elementos não usuais das mídias 

tradicionais (sobretudo da televisão), juntamente com a articulação 

escrachadado/pensamento crítico – o que remete muito à estética de Bertolt Brecht 

no teatro, que visa promover a reflexão social através da comédia – e as escolhas 

temáticas, confluem com a liberdade de expressão na cibercultura, onde as opiniões 

são expressas sem a necessidade de aval, sem a censura da mídia hegemônica. 

Por conta da diversidade temática, a flutuação da audiência é grande, pois depende 

diretamente da consonância entre o assunto abordado no vídeo e a popularidade de  

sua discussão naquele momento no imaginário coletivo. Em 24 de setembro de 2012, 

o canal Porta dos Fundos disponibilizou o vídeo Programa político. O episódio que 

comenta de maneira escrachada e crítica a gravação de um programa eleitoral conta 

com quase 8 milhões de visualizações23 e foi colocado no canal durante a campanha 

eleitoral de 2012. O episódio seguinte, Meu príncipe, que fala sobre as diversas 

maneiras que abordamos os garçons, não possui relação direta com nenhum 

acontecimento sociocultural do momento em que foi postado, e a diminuição da 

audiência (4,5 milhões de visualizações) com relação ao episódio anterior parece 

apontar a preferência por temas atuais. 

No episódio Privacidade, publicado em 14 de março de 2015, é possível 

verificar, pela decupagem do vídeo, que possui duração de 2 minutos, 58 cortes 

entre planos do início até a marca de 1m29s (89 segundos de duração), o que 

contabiliza em média um corte a cada segundo e meio. Os planos se dividem em 

apenas três tipos: plano geral da direita da cena, plano médio da direita da cena e 

plano médio da esquerda da cena. A cena não possui músicas, apenas som direto 

(a única música no decorrer do vídeo é a da vinheta), e se passa em apenas uma 

                                                

23  PORTA DOS FUNDOS. Disponível em <http://www.youtube.com/portadosfundos>.  
Segundo dados do acesso em: 13 out. 2015. 
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locação. Após a cena é apresentada a vinheta do canal, e em seguida uma cena de 

encerramento, onde outra locação é exibida em apenas um plano e sem cortes, por 

35 segundos, concorrendo com informações de crédito e links divulgando outros 

vídeos do canal. 

 

 
Figura 25: Plano geral, direita 

da cena; episódio 

Privacidade. 

 
Figura 26: Plano médio, 

direita da cena; episódio 

Privacidade. 

 
Figura 27: Plano 

médio ,esquerda da cena; 

episódio Privacidade. 

 

 
Figura 28: Vinheta Porta dos Fundos. 

 
Figura 29: Cena de encerramento do 

episódio Privacidade, com hiperlinks. 

 

Apesar do corte ser extremamente rápido, a simplicidade da produção 

contribui com a leitura. Como os planos se repetem e não existe mudança de 

locação ou de núcleo dramático, o espectador não se perde no entendimento da 

ação. Também não existe um trabalho rebuscado de fotografia e cenografia; o que 

importa aos vídeos é a contextualização da situação de maneira clara. 

Os elementos internos do vídeo procuram promover a transparência, a 

imersão do espectador. Não há distanciamento entre atores e personagens, e eles 

não olham para a câmera. Existe também uma característica na interpretação dos 

atores que pretende trazer uma hipernaturalidade, com a inserção de gaguejos, falta 

de dicção em determinados trechos e gestual reduzido – o que de certa forma 

remete aos vídeos produzidos na cibercultura por interatores com suas webcams e 
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câmeras portáteis (em celulares etc.), onde retratam a vida e não a encenam. Esses 

vídeos possuem, portanto, espontaneidade nos gestuais e maneirismos nas falas, 

compostas com seus tiques, gaguejos, deslizes e erros, sem uma plasticidade 

cênica trabalhada (assim também são os reality shows exibidos na televisão). 

As duas webséries do canal, com narrativa fragmentada em formato de 

capítulos, são Refém e Viral. Viral possui quatro episódios de aproximadamente 14 

minutos cada. Já Refém é dividida em cinco episódios, também com duração média 

de 14 minutos. O elenco das duas séries é o mesmo dos outros vídeos produzidos 

pelo canal, assim como são também as características das interpretações e a 

proposta de transparência. Os assuntos comentados em ambas as séries não são 

assuntos discutidos no momento da publicação dos vídeos, aspecto que se difere de 

uma das características centrais dos outros vídeos que não possuem narrativas 

fragmentadas. O gênero das séries também é comédia, e a decupagem trabalha 

melhor a abertura de cada cena, com pequenos planos em travelling para abrir cada 

cena ou outras movimentações de câmera – o que não há nas esquetes: a câmera 

sempre está estática. No entanto, após o plano de abertura, o esquema de 

decupagem repete as esquetes; apenas três ou quatro planos se repetem durante 

toda a cena. Talvez por se tratarem de vídeos com maior duração, possuem mais de 

uma locação, mais de uma cena e mais de um núcleo de atores, o que gera 

paralelismo na montagem. O corte entre os planos permanece ágil. 

 

 

1.3.1 Características principais nos audiovisuais de Porta dos Fundos 

  

A simplicidade na produção e no esquema de decupagem, assim como a 

velocidade do corte e a abordagem temática sempre atual se configuram como 

características centrais no conteúdo de Porta dos Fundos. 

A promoção de interatividade nesses audiovisuais não se dá através de 

quebra de quarta parede, do distanciamento dos atores em relação aos 

personagens e nem da inserção de elementos gráficos na tela, que sugerem 

interação – mas na tentativa constante de apresentação temática que provoque o 

imaginário coletivo, dialogando com o desejo dos espectadores em compartilhar o 

conteúdo. O espectador compartilha os audiovisuais em suas timelines de redes 
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sociais, concordando com a postura apresentada no vídeo ou discordando dela, 

promovendo assim interação entre os espectadores a partir do vídeo como elemento 

central. Compartilhando o conteúdo, ele preenche o vazio em suas redes sociais, 

posicionando-se, comentando temas atuais, inserindo-se em imaginários coletivos, 

em tribos. Se ele não se insere, se exclui, não acompanha a sociossemiose das 

redes digitais, do simbólico onde nos inserimos cada vez mais. Assim como previa 

Flusser, diferente das salas de cinema, onde nos aglomeramos em torno das 

imagens presencialmente, no ambiente cibercultural somos empurrados “pelas 

imagens técnicas até o mais privado dos privados” (FLUSSER, 2008, p.76). 

 A interpretação dos atores em Porta dos Fundos tenta se aproximar do 

contexto de uma sociedade cada vez mais espetacularizada, na qual o privado se 

torna público, intencionalmente ou não (quando as imagens são gravadas e/ou 

compartilhadas sem o consentimento de quem está nelas), com as câmeras de 

vigilância, as webcams e as câmeras de celulares. São interpretações 

hipernaturalistas, que tentam se confundir com a realidade, e utilizam gaguejos, fala 

baixa e por vezes uma dicção não tão clara, tropeços na articulação das ideias e 

gestual reduzido; portanto, procuram aproximar a ficção do contexto da realidade, 

muitas vezes confundindo o espectador, que não consegue identificar a diferença 

entre o real e o ficcional. 

O ritmo acelerado da montagem é consonante com o ambiente cibercultural, 

onde o espectador não se fixa por muito tempo em um mesmo ambiente, tentando 

aproveitar seu tempo livre e de lazer com o máximo de atividades possíveis – lógica 

importada do fordismo e do taylorismo, agora presentes em tempo integral no modus 

vivendi da sociedade hodierna.   

 

 

1.4 O ambiente e seus objetivos 
 

Percebe-se nos elementos destacados nos tópicos anteriores a tentativa de 

preencher o vazio da plataforma YouTube, trazer novos espectadores e mantê-los 

na plataforma fazendo-os consumirem audiovisuais a exaustão, deixando-os 

estáticos em frente aos audiovisuais. Para concretizar esse objetivo, os principais 
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elementos utilizados são a facilitação para criação de novos conteúdos, a serialidade, 

a velocidade e a interatividade. 

É possível destacar como objetivos centrais da plataforma YouTube a 

divulgação de seus conteúdos, a promoção de interação, a aceleração na leitura, a 

facilitação na criação de vídeos e a monetização. A facilitação na criação de novos 

vídeos preenche o vazio do espaço; uma vez que esse é preenchido, a divulgação 

de seus conteúdos de maneira autorreferencial (não é permitido linkar conteúdos 

externos à plataforma) e a facilidade em incorporar players do Youtube em 

ambientes externos (também colaborando com a divulgação) faz com que novos 

usuários passem a consumir e entrem nesse ambiente. 

Analisando-se os canais canal8ka e Porta dos Fundos, pode-se destacar 

como elementos frequentes de linguagem audiovisual: a montagem acelerada, o 

tempo curto de duração, o remetimento à câmera, o distanciamento dos atores em 

relação aos personagens, a exibição de caracteres gráficos (contendo comentários 

do produtor com relação ao conteúdo exibido) e a utilização de botões hiperlinkados 

na superfície dos vídeos. É possível separar os elementos elencados em dois tipos: 

aceleração da percepção temporal, ou seja, a montagem acelerada e tempo curto de 

duração, e a promoção de interação – o remetimento à câmera, o distanciamento 

dos atores em relação aos personagens, a utilização de caracteres gráficos e botões 

hiperlinkados na superfície do vídeo. Das características relacionadas para a análise 

da promoção de interação dos vídeos com os usuários, pode-se considerar o 

remetimento à câmera, o distanciamento dos atores em relação aos personagens e 

a presença de comentários do produtor como tentativas de estímulo de alteridade 

dos espectadores para com os espectros24 apresentados na tela – a interação, 

portanto (curiosamente, na maioria das vezes em que esses elementos são 

utilizados, eles sugerem que o espectador comente ou compartilhe o conteúdo). 

A serialidade proposta pelas webséries faz com que o espectador retorne ao 

ambiente de consumo, criando ritualidade. Ao retornar, a interação com os outros 

usuários também preenche vazios, que é o que ocorre quando o usuário comenta, 

                                                

24 Neste trabalho, espectro diz respeito às imagens dispostas a fim de substituírem seus 
referentes reais. São “encenações daquilo que se prendem e do qual se pretendem (…); 
eles se imaginam o referente, quando este, juntamente com seu contexto próprio de 
existência, foi tecnologicamente confinado ao reduto do desaparecimento mediático” 
(TRIVINHO, 2007, p. 345). 
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replica, compartilha ou cria novos conteúdos repetindo a mesma fórmula ou 

respondendo de maneira circular e reiterativa o que já foi realizado (com memes, 

opiniões em formato de videolog ou paródias), formando grupos de imaginários 

coletivos com seus respectivos líderes de opiniões, que se tornam figuras totêmicas 

e são seguidos e consumidos a exaustão. Assim, consumidores se tornam a 

imagem e semelhança dos consumidos, passando por um processo de iconofagia, 

como descrito por Baitello – a iconofagia será melhor trabalhada adiante. 

O ambiente procura, portanto, facilitar a interação do usuário com outros 

usuários e promover a divulgação de conteúdos publicados no Youtube em outros 

ambientes midiáticos ciberculturais – o que também configura interatividade com 

outros usuários em ambientes exógenos ao Youtube. Também é muito marcante a 

aceleração dos conteúdos – em suas durações reduzidas, montagem acelerada ou 

exposição de múltiplos elementos simultaneamente, o que acelera a percepção do 

tempo de leitura. A intenção parece ser a de colocar o interator num contexto de 

suspensão local, a ponto de ele não se distrair com os elementos circundantes; o 

propósito é mantê-lo hipnotizado pela tela, em uma suspensão espaço-temporal.  

Nos próximos capítulos, o trabalho se dedicará a destrinchar os elementos 

levantados, separando-os em duas partes; na primeira, abordará o preenchimento 

do vazio do ambiente das webséries; na segunda, a velocidade e interatividade 

usadas para a apreensão de interatores. 
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2. PREENCHER 

 
Este capítulo abordará uma das intenções do ambiente das webséries 

identificada pelo capítulo anterior: o preenchimento. Por preencher será entendida a 

necessidade do ambiente em atrair produções audiovisuais e também interatores, 

que consumirão esses produtos. 

Como descrito anteriormente, diversas são as ferramentas encontradas na 

plataforma YouTube que promovem e/ou facilitam seu preenchimento por 

audiovisuais, e também são diversos os mecanismos oferecidos para a divulgação 

desses audiovisuais com o intuito de atrair, de preencher a plataforma por 

interatores. Além dessas ferramentas, voltadas para trazer o interator de volta, fazê-

lo retornar ao ambiente, as webséries – se destacando assim dos webvídeos –, 

apresentam serialidade para construção de ritualidade. 

A análise deste capítulo se dividirá em duas partes: a primeira tratará do vazio 

da plataforma, que seduz e promove a realização de audiovisuais; e a segunda 

analisará a atração de interatores através do retorno promovido pela serialidade e 

pela repetição. 

  

 

2.1 O vazio criador de devorações 

 

O YouTube é uma plataforma, um agregador de conteúdos audiovisuais que 

são disponibilizados por e para interatores no mundo todo através da web 2.0. 

Contudo, o YouTube não produz audiovisuais. Segue a lógica da web 2.0 e das 

wikis25, que precisam ser preenchidas pelos interatores, essencialmente com a  

criação de conteúdos por eles. Precisa, portanto, manter uma base ativa de 

interatores que produzirão conteúdos, divulgarão e consumirão. Com esse 

movimento, atrairão publicidade e, com isso, receita para o YouTube, que dividirá 

com o produtor do audiovisual que teve a publicidade exposta. Assim, à plataforma 

                                                

25 As wikis são plataformas na web 2.0 que armazenam coleções de documentos 
hipertextuais criados em de maneira colaborativa, onde todos os usuários podem editar o 
conteúdo de maneira rápida e fácil. 
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interessa que audiovisuais sejam colocados em seu repositório – e que eles 

possuam audiência –, enquanto que ao produtor interessa a exposição que o 

YouTube permite aos seus audiovisuais e também o seu modelo de negócios, já 

criado para que ele possa eventualmente monetizar. Mesmo que o produtor não 

opte pela monetização e exposição de publicidade em seus vídeos – ele tem a 

opção de não inserir publicidade em seus vídeos e, com isso, não monetizar –, 

interessa ao YouTube ser preenchido por conteúdos que potencialmente tragam 

espectadores, pois, uma vez no ambiente, a oferta por outros vídeos que são 

hiperlinkados na mesma tela do audiovisual levará o espectador a outras partes da 

plataforma, que tentará apreendê-lo, consumindo mais e mais conteúdos – e alguns 

deles certamente trarão receita publicitária. E sobretudo se for levado em 

consideração que a hipermídia na plataforma só leva à própria plataforma, pois não 

é possível linkar conteúdos externos a ela. Portanto, interessa ao YouTube facilitar a 

criação de vídeos que preencherão seu espaço potencialmente rentável. 

Com as ferramentas de edição do YouTube (correções de edição, padrões de 

envio, criar) e o YouTube Creator Academy, nas quais a construção e finalização 

dos audiovisuais são facilitadas e orientadas pelo próprio sistema, o produtor faz 

imagens de acordo com o que o aparato necessita. O sistema ainda induz, com 

ferramentas de análise de estatísticas que possibilitam cruzar dados de quais 

características foram utilizadas nos momentos em que o produtor obteve mais 

audiência e apreensão dos espectadores, a maneira como os vídeos devem ser 

produzidos, visando atrair uma maior audiência. O YouTube cria um aparente infinito 

espaço vazio que precisa ser preenchido para suprir suas próprias necessidades e 

ideologias – capitalistas ou não –, e através do uso do interator satisfaz suas 

necessidades e o mecaniza, fazendo-o produzir. Não por acaso as ferramentas 

disponíveis no YouTube levam, em seu cerne, à monetização, como tratado em 

capítulo anterior. Ou seja, todas as ferramentas disponibilizadas pelo YouTube nada 

mais querem do que o crescimento de sua rentabilidade com inserção publicitária, 

seja atraindo produtores para o preenchimento de seu vazio, atraindo audiências 

através da divulgação dos conteúdos, seja promovendo interação ou mantendo o 

espectador consumindo na plataforma pelo maior tempo possível. Os criadores de 

conteúdo nada mais fazem do que utilizar as ferramentas disponíveis e, sem 
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perceber, atender às reais intenções do sistema – o que nos leva ao pensamento de 

Vilém Flusser, que coloca o homem como funcionário das máquinas. 

Flusser, em sua teoria do homem como funcionário, diz que os homens não 

realizam mais nada, apenas apertam teclas que permitem que as máquinas 

desenvolvam ações. As ações são executadas pelas máquinas e não mais pelos 

homens. Os homens obedecem programações impostas pelas máquinas, que são 

limitadas. Pensando programar, apenas apertam teclas que executam tarefas já 

programadas pelas máquinas: portanto, não programam, são programados. Destarte, 

a única maneira de deixar de ser programado pelas máquinas seria uma democracia 

programadora de aparelhos. Assim, eles se tornam programadores programados 

(FLUSSER, 2007). 

Assim também é no YouTube. O produtor, pensando programar, eternizar-se 

nos espectadores com suas poéticas audiovisuais e divulgação ampla em rede, na 

verdade está preenchendo um vazio que pretende levar o espectador ao consumo – 

dos próprios audiovisuais, de outros audiovisuais e, por fim, dos produtos ofertados 

nas publicidades expostas. Preenche o vazio com conteúdo e consumidores. 

O pensamento de Flusser será utilizado novamente para elucidar o 

apontamento, com sua análise da relação entre o fotógrafo e o aparelho fotográfico 

como metáfora das relações do homem com as máquinas. Uma relação onde, 

utilizando-se de aparelhos, nada o usuário fazer além do que o aparelho pode 

oferecer; o que limita a utilização e coloca o usuário em uma situação de ‘serventia’ 

ao aparelho. O gestos do usuário com o aparelho, portanto, são programados. 

 

Por certo, o aparelho faz o que o fotógrafo quer que faça, mas o 

fotógrafo pode apenas querer o que o aparelho pode fazer. De 

maneira que não apenas o gesto mas a própria intenção do fotógrafo 

são programados. (FLUSSER, 2007, p.34) 

 

No ambiente das webséries existem duas intenções, a do produtor 

audiovisual – que quer se eternizar nos outros –, e a da plataforma – monetizar cada 

vez mais com sua audiência. Em sua teoria, que realocada para o contexto do 

presente trabalho muito diz sobre o ambiente das webséries (pois não se pode 

esquecer também que os produtos do ambiente analisado por Flusser e do ambiente 
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analisado pelo presente trabalho são de certa forma os mesmos, ou seja, as 

imagens técnicas), Flusser prossegue dizendo, fazendo uma metáfora do fotógrafo 

com o aparelho fotográfico, que 

 

se amalgamam duas intenções codificadoras: a do fotógrafo e a do 

aparelho. O fotógrafo visa eternizar-se nos outros por intermédio da 

fotografia. O aparelho visa programar a sociedade através das 

fotografias para um comportamento que lhe permita aperfeiçoar-se. 

(FLUSSER, 2011, p.58) 

 

Para eternizar-se nos outros, o produtor do conteúdo audiovisual se utiliza do 

aparelho, o YouTube, que distribui a produção num ambiente de grande exposição. 

Ele, portanto, crê utilizar o YouTube, enquanto o YouTube crê utilizar o produtor em 

função de seu programa. O YouTube pretende ser um ambiente transparente nas 

relações entre produtores e usuários, produtores e produtores, e usuários e usuários, 

como se tudo fosse apenas preenchido por esses agentes. Contudo, ele na verdade 

direciona as publicações com suas ideologias e pretensões, e é sedento por mais 

conteúdo, por ser preenchido cada vez mais. Evoca o interator a produzir mais e 

mais, até que ele passa a produzir automaticamente. Flusser diz que 

 

Fotografar pode virar mania, o que evoca uso de drogas. Na curva 

desse jogo maníaco, pode surgir um ponto a partir do qual o homem-

desprovido-do-aparelho se sente cego. Não sabe mais olhar, a não 

ser através do aparelho. De maneira que não está face ao aparelho 

(como o artesão frente ao instrumento), nem está rodando em torno 

do aparelho (como o proletário roda a máquina). Está dentro do 

aparelho, engolido por sua gula. Passa a ser prolongamento 

automático do seu gatilho. (FLUSSER, 2011, p.72) 

 

A réplica e o compartilhamento são as maneiras mais frequentes de 

preenchimento do vazio do Youtube. Caso falte habilidade para a construção 

audiovisual, repete-se o que já existe. A começar pela transposição de audiovisuais 

feitos para outras mídias, como o cinema e a televisão, para o consumo agora nesse 
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novo ambiente. Também há um enorme número de paródias, de repetições sem 

nenhum pensamento ou propósito crítico, apenas imitando o conteúdo original e 

preenchendo quantidades enormes de espaço na plataforma. Ademais, as 

webséries também podem ser consideradas produtos de uma compulsividade por 

preencher, sobretudo se se olhar para seus esquemas predeterminados de 

repetição, apontados anteriormente. E a quem não produz o conteúdo, não o 

transpõe de outras mídias e não o imita, existe a possibilidade de preencher o 

espaço simplesmente compartilhando. Através do botão compartilhar, qualquer um 

preenche o vazio de suas timelines em redes sociais, ou playlists de canais 

particulares no Youtube, replicando. Norval Baitello Jr, comunicólogo e professor da 

PUC-SP, diz que assim como nas metrópoles,  

 

O único, o inédito, o exclusivo e o original são categorias 

desaparecidas no universo da metrópole. [...] inaugura-se uma nova 

ordem e uma nova ciência: a ecologia, como novo logos do eco, das 

reverberações vazias, das séries e repetições, a ciência das 

reproduções, algo que faz parte da natureza do midiático. 

(BAITELLO JUNIOR, 2010, p. 97) 

 

Nessa lógica, na qual o produtor é um prolongamento da plataforma YouTube, 

com suas intenções e objetivos, que induz em seus processos criativos desde a 

facilitação na utilização de seus recursos disponíveis até o convencimento de quais 

características (através das estatísticas) ele deve continuar usando para agradar 

seus consumidores  – e assim trazer mais receita publicitária –, os audiovisuais 

criados para a plataforma tendem a ser ecos de outros audiovisuais, produtos feitos 

para atrair um público gerado para/na plataforma que procura a mesma coisa; 

retornar sempre ao mesmo, ao idêntico. 

O criador produz para se encaixar em grupos já criados de imagens, para 

refletir a imagem como já existente, para se encaixar em grupos de imaginários 

coletivos já estabelecidos, buscando na imagem do outro sua própria imagem – e na 

aceitação de algo imaginário, sua própria aceitação. Há um “devorar para criar 

vazios devoradores” (BAITELLO JUNIOR, 2010, p.29). 
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Preencher vazios no Youtube é criar novos vazios, novas devorações, em 

busca da onipresença da imagem facilitada pelo ambiente. 

 

 

2.1.1 O medo da entropia 

 

Ora, há de se levar em consideração que a compulsão dos interatores pelo 

preenchimento também se dá pelo medo da entropia, medo do vazio existencial e do 

próprio vazio gerado pela plataforma, ou, em termos flusserianos, pelo medo da 

morte.  

Flusser diz que a produção de comunicação é um artifício criado para fazer 

com que o ser humano escape do incômodo do vazio, que ele não consegue 

resolver – e o maior emblema do vazio é a morte. Como ele não consegue resolver 

questões sobre sua origem, o motivo de se desenvolver e morrer, passa a construir 

válvulas de entretenimento a todo momento, para construir prioridades que não são 

essenciais. O vazio, objeto de estesia, de vivência, indizível, inefável, faz com que 

surja a comunicação para a fuga da brutal falta de sentido de uma vida fadada à 

entropia (FLUSSER, 2007, p.90-100). 

Com a produção desenfreada de imagens, de audiovisuais, de comentários, 

para preencher o vazio da plataforma, o interator preenche seu próprio vazio, foge 

daquilo que não consegue compreender e responder. E no movimento de preencher 

os espaços, as concavidades negativas, ele coloca suas próprias imagens, seus 

espectros, que os substituem no ciberespaço. Essas imagens parecem representá-

los quando, na verdade, não mais os representam, não são sequer duplos – que 

representam e ao mesmo tempo são seus representantes –, se tornam eles mesmos. 

Trivinho, a respeito dos espectros, diz que são 

 

Identitários à lógica do signo puro, que anula o referente para adquirir 

vida própria, os espectros neutralizam a alteridade e dela prescindem 

ao substituir a sua corporalidade e ao fazer-se, ademais, passar por 

real. (TRIVINHO, 2007, p. 344-345) 
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Se o vazio é preenchido pelo medo da morte, o interator sofre de morte 

simbólica, ao obliterar sua existência, sua corporalidade, com imagens dele mesmo 

– que não o representam e nem são um duplo. Mas os espectros são imortais. E o 

fascínio pelo espectro é na verdade um fascínio pela imagem esvaziada, pelo nada, 

pelo vazio. Para completar esse pensamento, o trabalho recorrerá às palavras de 

Baitello sobre a intensa reprodutibilidade das imagens que se perdem nos ecos de 

sua repetição. Assim, as imagens produzidas fazem produzir mais imagens, ecos da 

primeira, até não sobrar mais nada, só imagens vazias. 

 

A reprodutibilidade possibilitada pelos recursos técnicos obedece a 

uma lógica do eco, da repetição das sílabas finais, dos sons finais, 

das impressões finais e superficiais. Não há memória profunda, há 

apenas lembranças epidérmicas. Assim também atuam as séries de 

imagens reproduzidas: repetem-se suas superfícies, sem memórias 

viscerais. (...) já não há mais resquícios das coisas, apenas o eco de 

suas superfícies. (...) Por medo da morte, principiamos, no alvorecer 

da hominização, a produzir imagens dos mortos. Por medo das 

imagens da morte passamos a acelerar a produção das imagens, no 

intuito de afastar ou recalcar a vivência da própria morte. Tais 

imagens em proliferação exacerbada nos remeteram ainda mais às 

recordações da morte. Para fugir desse destino, as imagens 

passaram a se superficializar de tal forma que recordam tão somente 

outras imagens. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 72-73, destaque 

nosso) 

 

Essas imagens imortais, inesquecíveis, imateriais, que sobrevivem aos 

próprios produtores, são produzidas freneticamente. E eles sequer se dão conta, 

devido à alta produção, que nem tudo será consumido; no entanto, já foram 

consumidos pelas imagens. 
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2.2 Serialidade e ritualidade 

 

Procurando preencher a plataforma com interatores, as webséries utilizam a 

serialidade, ritualizando e promovendo o retorno. A serialidade nas narrativas e a 

frequência estabelecida na disponibilização (postagem) dos audiovisuais faz com 

que as webséries criem ritualidades na maneira de serem consumidas. Contudo, a 

repetição exagerada da mesma imagem para criar legitimidade faz surgir um eco de 

imagens de outras imagens, que se desdobra numa maneira de consumo 

iconofágica. As imagens se consomem umas as outras, e depois, quando o interator 

consome essas imagens, é devorado por elas. E nesse processo de devorações, os 

interatores se tornam imagens e preenchem o ambiente das webséries (ainda mais): 

se não com audiovisuais, com comentários. Assim é possível dar início a um traçado 

do ambiente sociocultural das webséries: primeiro com os interatores preenchendo a 

plataforma – no caso de nosso recorte, o YouTube – com audiovisuais. Em seguida, 

esses interatores consomem esses vídeos e passam a divulgar em suas redes 

sociais – que nada mais são que suas versões espectrais no ciberespaço – para 

atrair novos interatores em torno do mesmo produto, se tornando imagem da 

imagem consumida. Por fim, eles se dispõem em rede através de seus espectros, 

em um círculo tecnocêntrico onde os audiovisuais se colocam como fio condutor de 

teleinterações que se dão através de comentários nos vídeos entre os interatores 

(ou melhor dizendo, suas imagens). 

 

 

2.2.1 Rituais midiáticos 

 

As webséries utilizam três tipos de repetição: a narrativa, a formal (na 

utilização das linguagens) e a frequência rítmica de disponibilização dos episódios, 

que repete os dias de postagem de acordo com o calendário. Na verdade, essa 

estratégia de ritualização midiática não é própria e/ou exclusiva dos audiovisuais no 

ciberespaço; já foi incorporada pelo cinema e também pela televisão. Portanto, essa 

análise, mesmo possuindo as webséries como recorte, não se limita somente a elas. 

Harry Pross, comunicólogo alemão, que entre diversos temas trabalhou a 

ritualidade na mídia – inclusive indicando a mídia como droga, viciante através de 
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seus rituais –, diz que a repetição regular e serializada de símbolos provoca a 

ritualidade (PROSS, 1980, p.131-132). Partindo desse pressuposto, procurar-se-á 

entender o ritual midiático a fim de analisar as webséries e o retorno dos interatores 

para o ambiente, para preenchê-lo por interatores/consumidores. 

 O ritual midiático também foi objeto de estudo de Malena Contrera, 

comunicóloga e professora da Unip-SP. Em seu artigo “Ontem, hoje e amanhã: 

sobre os rituais midiáticos”, Contrera aponta que, com o crescente abandono do 

espaço urbano – onde se dão os rituais sociais – em prol da virtualidade das novas 

tecnologias da comunicação, os rituais midiáticos se fortalecem (CONTRERA, 2005, 

p.115). 

 

Hoje, ao invés de reunirmo-nos ao redor das fogueiras, dos xamãs, 

dos totens, dos centros religiosos, procuramos estabelecer conexões 

com o mundo frente às telas de televisão, de computador, de celular. 

(CONTRERA, 2005, p. 118) 

 

É preciso considerar “que o ser humano sempre buscou formas de evasão da 

realidade, seja através dos rituais religiosos ou das práticas de estados alterados da 

consciência”. E para que haja essa evasão da realidade, “qualquer limitação espaço-

temporal, como um corpo, por exemplo, é sentida como indesejável” (CONTRERA, 

2005, p.119). 

 A maneira com que se navega no ciberespaço provoca suspensão espaço-

temporal, elimina o mundo concreto nas relações e subsequentemente o corpo; 

assim, o espaço midiático se torna o novo lugar para os rituais, para a 

transcendência agora rumo ao consumo desenfreado. 

Os rituais são necessários, pois acalmam a ansiedade humana através da 

previsibilidade, conferindo uma “sensação de controle simbólico do homem sobre o 

mundo; além de gerar uma sensação aumentada de poder quando algo que se 

previu realmente acontece” (CONTRERA, 2005, p.120). A rítmica estabelecida, com 

a repetição dos mesmos elementos centrais e mesma frequência de 

divulgação/disponibilização/postagem, antes presentes nos rituais primitivos como 

cantos e danças, controla a ansiedade. A mídia se ritualiza, apropriando-se desses 

elementos, “desse traço de sacralidade do mito que é a repetição por meio do 
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estabelecimento das agendas, dos calendários, das periodicidades nas publicações, 

da grade horária previsível das programações televisivas” (CONTRERA, 2005, 

p.120). A prática pontual de ritmização na publicação e a ampla divulgação das 

webséries também conferem legitimidade ao conteúdo. Assim, não se duvida dos 

valores estabelecidos nos produtos, tampouco do poder do mediador; totemiza-se o 

que a mídia vende, os produtos a serem consumidos. 

A quebra da ritmização na frequência de postagem dos audiovisuais faz com 

que se tenha descrédito pelo mediador e consequentemente pelo produto. Já a 

quebra da ritmização com alternância de produtos – quando se coloca outro produto 

no lugar do mesmo, que já se ritualizou – causa uma certa fobia, repulsa do novo. 

Queremos retornar ao mesmo de maneira ritmizada, pois não sabemos como agir 

com o novo, o inédito e o diferente. 

Com o término da exibição de cada websérie no canal8KA, um novo produto 

era colocado no canal, mantendo o mesmo ritmo de postagem (os novos episódios 

eram colocados no mesmo dia, mantendo a frequência de postagem). No entanto, 

como se pode visualizar no capítulo anterior, os títulos eram muito variados em seus 

formatos e gêneros, quebrando a ritualidade formal estabelecida pelo canal com os 

interatores. Nos comentários abaixo dos vídeos é possível verificar uma repulsa pelo 

novo, ou um pedido pela continuação da websérie anterior. Quando #E_VC?, 

websérie produzida pelo canal8KA, encerrou sua primeira temporada, Armadilha 

uma nova websérie, passou a ser exibida e disponibilizada pelo canal. Com o início 

da exibição da nova websérie, foram feitos diversos comentários pelos interatores, 

pedindo o retorno de #E_VC?, e o mesmo aconteceu quando a segunda temporada 

de #E_VC? foi exibida após Armadilha, como é possível verificar nas figuras a seguir. 
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Figura 30: Comentários de interatores em Armadilha, no início 

de sua exibição após o término da primeira temporada de 

#E_VC?. 

 

 

 
Figura 31: Comentários de interatores na segunda temporada 

de #E_VC?, disponibilizada após o fim da exibição de Armadilha. 

 

Os comentários feitos pedindo o retorno da websérie anterior podem ter 

diversas motivações, subjetivas até, às quais o presente trabalho não se aterá. No 

entanto, também indicam uma frustração, uma repulsa pelo novo. 

O anúncio do próximo episódio e a frequência anunciada e serializada de 

postagem faz com que o interator aguarde o lançamento do próximo vídeo, criando 

expectativa, e ele assim estabelece vínculos com os canais, retorna ao mesmo 
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espaço para consumir conteúdos idênticos em seus formatos. Na expectativa, os 

coletivos consumidores desses canais se encontram e dialogam nas caixas de 

comentários e fóruns relativos a esses audiovisuais; enquanto aguardam o próximo 

– que na verdade não passa do mesmo – externam seus desejos, coletivizando-os. 

Inscrevendo-se nos canais, os interatores recebem notificações em seus e-mails e 

na página inicial do YouTube quando logados, e são relembrados da serialidade, 

convocados ao ritual, fortalecendo assim o vínculo. 

 

 

2.2.1.1 Narrativas seriadas: repetições para ritualidade 

 

A repetição também se aplica às narrativas, que promovem um retorno ao 

mesmo através de produtos realizados em série. Umberto Eco, em sua análise 

sobre narrativa seriada televisiva, diz que o espectador busca um retorno à zona de 

conforto, e através da serialidade ele é consolado por que 

 

[...] acredita que desfruta da novidade da história enquanto, de 

fato, distrai-se seguindo um esquema narrativo constante e fica 

satisfeito ao encontrar um personagem conhecido, com seus 

tiques, suas frases feitas, suas técnicas para solucionar 

problemas... A série neste sentido responde à necessidade 

infantil, mas nem por isso doentia, de ouvir sempre a mesma 

história, de consolar-se com o ”retorno do idêntico”, 

superficialmente mascarado. (ECO, 1989, p.123) 

 

Mesmo que os conteúdos e as expressões sejam aparentemente diferentes, 

as narrativas seriadas apresentam repetições, procuram trazer sempre o mesmo, 

embora mascarado. 

Aqui serão utilizados dois estudos sobre narrativa seriada para televisão, um 

de Umberto Eco e o outro de Arlindo Machado, transpostos para o ambiente das 

webséries, pois seus recursos narrativos de serialidade são os mesmos que os 

utilizados em narrativas seriadas televisivas, conforme analisado no primeiro 

capítulo (e não podemos esquecer que os recursos de repetição em produtos 
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apresentados de maneira seriada não é exclusivo e nem inédito do ambiente 

televisivo; já existia antes nas poesias, nos folhetins e, até mesmo, em forma 

audiovisual, no cinema), para compreendermos as repetições empregadas nas 

narrativas para construção de ritmização e, consequentemente, de ritualidade. 

Segundo Eco, as narrativas seriadas para televisão podem ser de cinco tipos: 

retomada, decalque, série, saga e dialogismo intertextual. Na retomada, existe um 

retorno por temas de sucessos anteriores (ex. Super-Homem, Guerra nas estrelas). 

Quando os temas de sucesso são reformulados, em remakes, plágios, reescritas e 

reinterpretações, faz-se um decalque. A série reproduz sempre o mesmo esquema 

narrativo: uma situação fixa, personagens fixos que se revezam na narrativa para 

dar impressão de mudança etc. A saga, diferente da série, segue um processo 

“histórico”, mas as situações se tornam atemporais, pois se repetem nas temáticas 

(ex. luta de classes, adultério, busca pelo poder etc). E, por último, o dialogismo 

intertextual, no qual existem citações de outros produtos, intertextos que conectam o 

audiovisual a outros espaços, outras referências, tornando o produto produzido um 

eco, uma repetição de outros produtos (ECO, 1989, p.122-128). 

Eco diz que existem três subtipos de séries, um dos tipos de narrativas 

seriadas: a série em loop, a série em espiral e a série feita por personagens-atores. 

Quando os mesmos personagens são encontrados em diversos momentos de sua 

vida, sem a apresentação de um curso linear de sua vivência, trata-se de uma série 

em loop. Segundo Eco, se o esquema narrativo apresenta sempre a mesma 

situação mas ela não altera o andamento da narrativa – ou seja, a situação que 

aconteceu não leva a nada, não leva a uma continuidade narrativa, mesmo que o 

personagem se enriqueça com essas vivências –, temos a série em espiral. Por fim, 

na série com personagens-atores, é apresentado um ator ou vários atores com 

características marcantes, que se sobressaem aos personagens: nesse caso, o 

espectador retorna para ver o personagem-ator (ECO, 1989, p.123-125). 

As narrativas seriadas, portanto, nada mais fazem do que repetir a mesma 

informação diversas vezes para ritualizar o espectador, promover o retorno ao 

mesmo. A tabela a seguir simplifica a visualização das características repetitivas. 
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Tabela 5: Narrativas seriadas segundo Umberto Eco. 

 

Tipos de narrativas 

seriadas  

Características de repetição 

Retomada Repetição de temas de sucesso. 

Decalque Reformulação de temas de sucesso através de plágios, 

reescritas ou reinterpretações. 

Série 1) Série em loop: Mesmos personagens em diversos 

momentos de sua vida, sem linearidade. 

2) Série em espiral: Acontece sempre alguma coisa (ou a 

mesma coisa), mas que não leva a lugar algum da 

narrativa, não acrescenta informações relevantes. 

3) Série de personagens-atores: O espectador retorna 

para ver os mesmos atores, que são muito marcantes com 

os mesmos esquemas comportamentais. 

Saga Situações atemporais que se repetem. 

Dialogismo intertextual Repetição de elementos e esquemas narrativos que façam 

intertextualidades com outros produtos.  

 

Arlindo Machado, em seu estudo sobre narrativas seriadas na televisão, diz 

que existem basicamente três tipos de serialidade: os capítulos, os episódios 

seriados e os episódios unitários. Nos capítulos, uma ou mais narrativas são 

entrelaçadas e se estendem ao longo do tempo; é estabelecido um desequilíbrio 

estrutural no início e, no desenrolar da trama, até o final dela, os personagens 

tentam restabelecer esse equilíbrio perdido. Nos episódios seriados, cada história é 

independente, e o que se repete são os mesmos personagens e a mesma situação 

narrativa. Nos episódios unitários, o que permanece é o mesmo espírito geral das 

histórias ou a temática, contudo a história é completa (inicia e encerra no mesmo 

episódio) e diferente das outras, assim como também podem ser diferentes os 

atores, os personagens, os cenários e até mesmo os roteiristas e diretores 

(MACHADO, 2000, p.83-84). 

 A categorização de Machado também envolve características repetitivas, 

como podemos ver mais claramente na próxima tabela. 
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Tabela 6: Narrativas seriadas segundo Arlindo Machado. 

Tipos de narrativas 

seriadas  

Características de repetição 

Capítulos Repetição da mesma história do começo ao fim, em vários 

capítulos onde os personagens tentam restabelecer o 

equilíbrio desestruturado no início da trama. 

Episódios seriados Repetição dos mesmos personagens nas mesmas 

situações. 

Episódios unitários Repetição do mesmo espírito geral das histórias, ou 

repetição da temática. 

 

A base para a produção de narrativas seriadas é a repetição de alguma 

natureza. Seja apresentando os mesmos atores, a mesma história, ou o mesmo 

espírito geral, alguma característica ou informação é repetida. Todavia, o produtor 

tentará mascarar a mesmice, os elementos repetidos, promovendo a astúcia 

divinatória do espectador, que, sem saber, retorna ao mesmo pelo conforto do 

reconhecimento dos esquemas preestabelecidos da narrativa, e pensa que ao 

prever os próximos passos da história possui algum poder ‘sobrenatural ou divino’. 

É preciso notar que quando se produz pensando em um esquema 

predeterminado de repetição, não se produz mais olhando para o mundo, e sim para 

as imagens de mundo já construídas. Essas novas imagens, portanto, se 

apresentam como ecos de outras. São imagens que, para existirem, consomem 

outras imagens. As webséries, com suas repetições, nada mais são que ecos – ou 

delas mesmas ou de outras imagens. 

 

 

2.2.2 Eco-logia e iconofagia 

 

“Repetição paradoxal” seria a designação de uma forma do tempo, 

na qual nada é repetido além da própria repetição. (...) Por terem 

sido forçados, o tempo e a tentativa de dominá-lo entraram numa 

guerra, que se passa efetivamente na experiência dos homens. (...) 

O movimento do tempo em ponto morto é uma compulsão à 

repetição (KAMPER, 2015, p. 1) 
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O medo, tratado em tópico anterior, faz com que se crie mais imagens. Nesse 

caminho, da negação da morte, passa-se a viver com o medo: imagens são criadas 

para negar a morte, mas sempre que são vistas seus objetivos são relembrados e, 

portanto, a própria morte é relembrada. Assim, as imagens “evocam e atualizam o 

medo primordial da morte, uma vez que originalmente foram feitas para vencer a 

morte” (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.24). As imagens, no fundo, assustam, remetem 

ao medo. Dentre todos os sentidos humanos – visão, olfato, audição, tato, paladar e 

propriocepção (o sentido de sentir a si mesmo) –, a visão é o sentido de mais longo 

alcance, um sentido de distância, que possibilita identificar o outro sem e antes que 

se precise se aproximar dele. É, portanto, um sentido fóbico por natureza, pois lida 

com o medo, sobretudo da ameaça da aproximação do outro, ou do diferente, que 

não é (re)conhecido. A telecomunicação distancia e traz sensação de segurança. E 

em um mundo coberto por imagens, o olhar se torna o sentido mais usado. Por se 

tratar de um sentido de distância, há uma tendência a manter tudo e todos longe, 

mas o medo não faz com que se fuja dessas imagens. Baitello indica que “o medo, 

no entanto, ao contrário do que tendemos a crer, não apenas assusta, espanta e 

afugenta, mas também atrai e prende” (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.31). Também 

pelo medo somos atraídos e presos pelas imagens. E, como estratégia contra o 

medo, as imagens são produzidas para combater as imagens que assustam. 

 

Nas camadas históricas mais profundas, toda imagem possui algum 

potencial causador de fobias, por evocar, por recordar e, por fim, 

trazer à tona camadas soterradas do tempo. A estratégia 

contrafóbica pode ser justamente a reprodução da própria imagem. 

Pela atividade de reprodução busca-se obter sedação. (BAITELLO 

JUNIOR, 2015c, p.14) 

 

No YouTube, o interator está sempre criando imagens; audiovisuais, imagens 

dele mesmo (seus espectros em vídeo-respostas, na criação de seu perfil etc.) e 

comentários (que também são imagens, mas textuais). Por medo, ele produz mais e 

mais (muitas!) imagens dele mesmo. No entanto, sem perceber, o que ele produz é 

uma imagem consumida. Não se trata da imagem dele mesmo, mas produto do 

consumo dele por outras imagens, do consumo de imagens por imagens. Aqui 
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ocorre o primeiro degrau do fenômeno descrito por Baitello como iconofagia. 

Quando as imagens repetem esquemas predeterminados, são na verdade imagens 

de imagens, frutos do consumo de uma imagem anterior, ocorrência de uma 

iconofagia entre as imagens (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.74). 

No ambiente das webséries, repleto de imagens, não são os interatores quem 

as procuram; elas os procuram. Chegam até eles com suas reproduções e 

divulgações pelas timelines das redes sociais de seus amigos em versões espectrais, 

quando esses abrem o e-mail através da divulgação dos canais em que se 

inscrevem, na página inicial do YouTube que lhes indica o que assistir a seguir, com 

a divulgação de outros audiovisuais por hipermídia nos audiovisuais que os 

interatores estão consumindo. Estes mergulham no universo dessas imagens 

procurando pelas repetições, pelo conforto de retornar ao mesmo, já sabendo de 

seus esquemas predeterminados, ou acreditando prever o que acontecerá a seguir – 

mas já sabendo, pois é sempre a mesma coisa. Aqui ocorre o segundo degrau da 

iconofagia, quando ocorre uma iconofagia impura, na qual corpos devoram imagens; 

passam a consumir as imagens das coisas, e não mais as coisas (BAITELLO 

JUNIOR, 2014, p.74). 

 

A nova sociedade não mais vive de pessoas, feitas de corpos e 

vínculos, ela se sustenta sobre os pilares de uma infinita serial 

imagery, uma sequência infindável de imagens, sempre idênticas. O 

admirável já não é mais a diferença, mas a absoluta semelhança. 

(BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 70) 

 

Os interatores consumem imagens das imagens das coisas. Quando 

procuram o mesmo é porque já foram programados pela lógica da repetição das 

imagens: elas se repetem, e, quando os interatores as consomem, eles é que se se 

repetem. O olhar viciado na bidimensionalidade das imagens faz com que elas se 

bastem para a compreensão do mundo; o interator pensa que essas imagens são 

janelas para o mundo, que se abrem a distância e completam o que lhes falta no 

privado de seus domos, quando na verdade são tapumes da concretude. Assim 

sucumbem os corpos, com a inflação de superfícies bidimensionais que os fazem 

ignorar a profundidade, que os fazem desprezar os outros sentidos em detrimento 
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da visão, que, quando aparentemente aproximam outros que estão distantes (assim 

também  prevenindo-lhes de possíveis ameaças pela distância), de fato os mantêm 

imobilizados e afastados. E imóveis produzem mais imagens, dessa vez deles 

mesmos. Sobre esse espelhamento, Baitello diz que 

 

O mundo das imagens exógenas só sobrevive e se mantém se for 

alimentado por espelhamento. E alimentar pelo espelhamento é 

alimentar com imagens idênticas ou similares. Alimentar por 

espelhamento é o princípio da endogamia das séries. Uma vez que 

já se descartaram as possibilidades construtivas de um novo “oikos”, 

só os ecos conferem legitimidade às imagens que nos são impostas 

invasivamente. A razão econômica que criou a serial imagery society 

para ampliar a escala dos negócios requer retorno também em 

escala ampliada. Ao produzir imagens em série, precisou produzir 

receptores em série. Para produzi-los serialmente, precisou antes 

transformá-los em imagens. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 77) 

 

Os interatores se tornam imagens, versões espectrais na rede para comentar, 

interagir com outros espectros, outras imagens. Essas imagens deixam de 

representá-los e ganham vida própria. Foram então consumidos pelas imagens, e 

aqui ocorre uma antropofagia impura, na qual as imagens devoram corpos. Assim o 

fenômeno da iconofagia se completa, anulando corporalmente os interatores, os 

transformando em imagens. E, em seguida, das pessoas são “feitas imagens que 

reproduzem outras imagens de pessoas, portanto, ecos das imagens” (BAITELLO 

JUNIOR, 2014, p.73). 

Quando alguém se alimenta de imagens, na iconofagia impura, inicia então o 

processo, pois 

 

Alimentar-se de imagens significa alimentar imagens, conferindo-lhes 

substância, emprestando-lhes os corpos. Significa entrar dentro 

delas e transformar-se em personagem (recordemo-nos aqui a 

origem da palavra persona como máscara de teatro). Ao contrário de 

uma apropriação, trata-se aqui de uma expropriação de si mesmo. 

(BAITELLO JUNIOR, 2014, p.130) 
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Consumir vem do latim consumere e significa comer, devorar, destruir, 

debilitar, fazer morrer (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.74). Consumindo-se é que se é 

consumido. É-se devorado ao se tornar imagens; ocorre aqui um esvaziamento e, 

portanto, morte simbólica. 

O produtor que repete esquemas predeterminados muitas vezes pensa que 

está olhando para o mundo, que está representando o mundo em seus audiovisuais, 

quando na verdade ele já foi consumido pelas imagens. Ele representa, então, 

imagens de mundo, isso se não forem imagens de imagens de mundo. Quando não 

se tem consciência desse processo é porque já se foi devorado pelas imagens, 

soterrado pelo simbólico, e o mundo foi obliterado por imagens que se apresentam 

como janelas, ou como se fossem o próprio mundo. E como essas imagens são 

autorreferenciais, o interator se perde em um labirinto que, com seus pontos nodais, 

o leva a infinitas possibilidades de espaços, mas a lugar nenhum; não se tem mais 

chão, nem pés para pisar. 
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3. APREENDER 
 

(...) em lugar de coisas e seres humanos, se propagam as imagens 

de coisas e seres humanos. (...) isso significa: telas e monitores 

abarrotados, ao lado de espaços vazios e mortos. (KAMPER, 2014b, 

p.1) 

 

No capítulo anterior, analisamos as relações socioculturais ocasionadas pelo 

preenchimento da plataforma. Neste capítulo, abordaremos o objetivo seguinte do 

ambiente: depois de preencher, é necessário manter os interatores para que 

consumam mais e mais – e sejam consumidos. Falaremos, pois, das estratégias de 

apreensão e suas reverberações socioculturais no ambiente das webséries.  

Assim como com a televisão, e diferentemente do cinema, o espaço 

circundante do aparelho transmissor das webséries possui múltiplas informações, 

que podem “distrair o espectador para o que acontece fora do quadro” (MACHADO, 

1990, p.51). Ademais, na web essa concorrência se plurifica. Se antes ela se dava 

apenas ao redor do aparelho exibidor, agora acontece dentro dele, na mesma tela 

em que o audiovisual é exibido – produto este que não mais ocupa todo o espaço da 

tela, mas se apresenta em uma janela que, via de regra, ocupa apenas uma parte da 

tela. Como resultado dessa concorrência externa e interna ao aparelho, os artifícios 

para a promoção de atenção e a consequente apreensão dos espectadores são 

plurificados com a inserção de elementos textuais, imagéticos e interativos. 

Para apreender, conforme analisado anteriormente, as webséries produzidas 

para o ciberespaço, pensadas especificamente na lógica cibercultural, utilizam-se de 

ferramentas e possuem certas características frequentes, considerando 

especialmente a aceleração temporal e a interatividade. Com a intensa aceleração, 

o interator fica estático – procurando, sem tempo, contemplar, colocando-se na 

temporalidade sugerida pelos audiovisuais –, e com a interatividade ele anula seu 

espaço geográfico circundante, anula o planeta enquanto distância a se percorrer 

para chegar ao outro e anula a si mesmo ao se substituir nas redes por suas 

versões espectrais. Assim, o interator é colocado num contexto de suspensão 

espaço-temporal.  
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Se pensarmos nesse objetivo, poderemos apontar que os audiovisuais em 

outros ambientes também deixam o espectador em suspensão espaço-temporal. Os 

audiovisuais se utilizam das imagens em movimento para apresentar novos espaços 

e temporalidades, com nova linearidade histórica. Apesar de se mostrarem como 

imagens – que diferentemente da escrita não obrigam a leitura linear e podem se 

apresentar com circularidades, de maneira a permitirem uma visão topológica –, a 

inserção de movimento em um tempo sequencial dentro de uma timeline (como são 

chamados os espaços nos softwares de edição onde se colocam as imagens em 

sequência para efeito de montagem e criação de movimentos a partir de imagens 

estáticas), faz emergir uma temporalidade linear própria daquela exibição, um tempo 

próprio do universo criado pelo audiovisual. Portanto, um tempo histórico suspenso 

do tempo do mundo. Este se destaca do tempo do relógio, uma vez que uma 

sequência audiovisual com dez minutos de duração no relógio pode ser a 

representação de apenas um minuto ou de vários anos. 

No período do primeiro cinema, até os primeiros anos do século XX26, os 

filmes eram feitos apenas com um quadro. Nesse momento ainda não existia o 

conceito de planos, que organiza a construção do discurso audiovisual. Tudo era 

colocado de forma simultânea dentro do quadro, trazendo a prática da fotografia 

para o novo fazer fotográfico – só que agora em movimento. Buscava-se um olhar 

circular do espectador, uma compreensão com linearidade não imposta. Com o 

desenvolvimento da linguagem cinematográfica através do recorte da situação 

filmada em planos, linearizam-se as narrativas. Importando da literatura as 

descrições narrativas e decupando os elementos lineares da escrita, substituindo 

palavras por imagens, sistematiza-se a conjunção dos planos a fim de historicizar 

linearmente o conteúdo (MACHADO, 1997, p.101-113). Talvez o espectador nesse 

momento compreendesse o conteúdo não-histórico, não-sistematizado, por possuir 

um olhar topológico para as imagens, que não procurava necessariamente uma 

linearização, uma historicidade nos audiovisuais.  

                                                

26 Não iremos precisar uma data, pois existe uma imprecisão quanto a elas; há desde a 
incerteza de quando se deu o início do cinema até a dificuldade de estabelecer quando 
surgem os primeiros experimentos de montagem cinematográfica, com a divisão do quadro 
confuso em planos. 
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No entanto, com a consolidação e aprimoramento da linguagem, sobretudo 

após os experimentos de montagem de Kuleshov e as aplicações de Griffith27 – que 

são famosos pelas experimentações que levaram à linguagem cinematográfica 

clássica –, a linearização passa a imperar nesse ambiente; os espectadores deixam 

de ter contato com o quadro cinematográfico de maneira circular e topológica e 

passam a vê-lo sistematizado historicamente, induzidos a ler o conteúdo na ordem 

cronológica e no tempo que quem produz impõe (o que os coloca em situação 

dromocrática; se não são dromoaptos à leitura, se excluem dos desdobramentos 

sociais de sua exibição28). O conceito de montagem é então absorvido, e passa-se a 

produzir e ler as imagens em movimento de acordo com ele. Posteriormente, os 

novos veículos de propagação de audiovisuais se apropriam dessa linguagem linear 

– que divide quadros confusos e topológicos em planos como unidades básicas e 

simplificadoras, de maneira a facilitar, encaminhar (orientando, ou induzindo o 

espectador) e historicizar a leitura – estabelecida no cinema para contar suas 

histórias em imagem e som. Portanto, a suspensão espaço-temporal é característica 

inerente aos audiovisuais. 

No cinema, em um ambiente que remete à caverna, na TV, onde existe a 

possibilidade de mudar de canal a qualquer momento – levando o espectador a 

diversos lugares, assim como acontece na web através da rede hipermidiática –, e 

no vídeo, em que há a possibilidade de ir para frente e para trás, também existe 

desespacialização e destemporalização, que criam nova espacialização e 

temporalização, em tempos e espaços próprios do audiovisual consumido, uma vez 

que depois de suspender o espaço-tempo há a imposição de novas espacialidades e 

temporalidades. No entanto, na web a suspensão espaço-temporal é mais intensa, 

busca anular simbolicamente as existências concretas dos interatores a partir do uso 

da interatividade (que propende a dispensar alteridades concretas em detrimento de 

alteridades espectrais; faz substituir corpos por imagens, que não mais os 

representam, mas se colocam como eles), da velocidade exacerbada (não apenas 

na representação do tempo pelos audiovisuais, mas também na lógica de consumo 

                                                

27 Embora os nomes citados sejam os mais famosos, é preciso considerar que existiram 
outros realizadores – como Porter – que experimentaram a fragmentação do quadro confuso 
em planos, como unidades básicas que em conjunção com outras criam sentido histórico. 
28 Os conceitos de dromocracia e dromoaptidão são da teoria de Eugenio Trivinho, em A 
Dromocracia Cibercultural. Esses conceitos serão mais bem trabalhados adiante. 
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desses produtos e na aceleração excessiva do modus vivendi provocada pela 

cibercultura) e da onipresença das telas. 

Se ao pretensamente se mostrar como janela do mundo a tela da web exclui 

partes do que poderia supostamente mostrar por sua delimitação de enquadramento 

(uma janela aberta em uma parede mostra o mundo, mas sua delimitação espacial 

recorta e acaba por excluir grande parte dele), a janela de exibição de audiovisuais 

em parte da tela reenquadra no enquadramento; mostra menos ainda. São janelas 

das janelas. No entanto, a tela da web, que se mostra como janela para o mundo, 

não passa de representação do mundo e geralmente é menos que isso: é eco, 

representação de imagens de mundo. As imagens – no sentido amplo, então 

imagens, textos, áudios etc. – na web por si só apresentam suas próprias 

temporalidades, e juntamente com a rede hipermidiática construída (e seus labirintos 

que levam a outras espacialidades virtuais) e a interatividade (que substitui a 

corporalidade por espectros) anulam corpos, suspendendo os interatores do espaço-

tempo da concretude do mundo, re-espacializando-os e re-temporalizando-os. 

Dentro dessa janela abre-se nova janela (a janela do audiovisual) que objetiva 

atrair o olhar da imagem que é vista na tela ampla da web para outro recorte de 

mundo – construído pelo audiovisual –, e este, na verdade, também não passa de 

representação de mundo. Destarte, esse deslocamento do olhar da tela ampla da 

web para a pequena janela do audiovisual pretende suspender o espaço-tempo do 

já suspenso espaço-tempo provocado pela web com o mundo através da totalidade 

da tela; suspensão de suspensão. É uma suspensão da re-espacialização e da re-

temporalização da tela cheia da web. Abstrai e afasta ainda mais a concretude, 

suspende em duas camadas – portanto, duplamente29. 

 

                                                

29 “Suspender duplamente” não é no sentido de uma suspensão maior, mas no sentido de 
uma suspensão dentro de outra suspensão, uma suspensão em camadas. 
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Figura 32: Janela de audiovisual na plataforma YouTube: janela de janela. O audiovisual 

se apresenta em uma pequena parte, em uma janela dentro da totalidade da tela. 

 

 
Figura 33: Rede social Facebook. Os audiovisuais do YouTube são incorporados nas 

timelines das páginas da rede social, se apresentando como uma janela dentro da 

totalidade da tela. Particularmente no Facebook, o início da visualização se dá de 

maneira automática: ao passar pelos audiovisuais, eles se ativam e se iniciam 

automaticamente – no entanto, sem o som.  

 

O interator passa horas consumindo os webvídeos e as webséries, quase que 

hipnotizados, sem perceber o passar do tempo do relógio, pois estão suspensos do 
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tempo do mundo; por outro lado, a interatividade em rede suspende-os 

espacialmente – estão geograficamente na frente da tela, mas de fato estão num 

bunker glocal30, em algum lugar e em lugar nenhum, suspensos, protegidos e 

afastados do corpo de outrem. E essa suspensão os acompanha com as tecnologias 

móveis, com a onipresença das telas. Pisam na praça pública sem percebê-la; estão 

ao lado de outras pessoas sem vê-las. E assim passa-se a perder um pouco mais os 

sentidos: são deixados de lado os cheiros, o ouvir ao redor, o tatear o outro e passa-

se somente a ver – e só se vê imagens. Isso leva a um deslocamento automatizado 

pelo solo público, anulando simbolicamente o planeta, os corpos e as existências 

concretas. 

Dado esse contexto, trabalharemos neste capítulo a velocidade e a 

interatividade, que são características marcantes dos audiovisuais na cibercultura, 

pensando nesses elementos promotores de apreensão como agentes de suspensão 

espaço-temporal. 

 

 

3.1 Velocidade 

 

Estaremos caminhando para uma sociedade que, por banir os traços 

e as marcas do tempo, por banir o envelhecimento, a lentidão, por 

desvalorizar e por fim também banir a proximidade, oferece às 

crianças, jovens e adolescentes um horizonte obscurecido pelas 

excessivas luzes dos holofotes de um falso presente, um presente in 

effigie, sem corporeidade, sem presença, um presente vivo e sem 

surpresas. (BAITELLO JUNIOR, 2014, p.42) 

 

Como vimos em capítulo pregresso, os audiovisuais produzidos 

especificamente na lógica cibercultural se apresentam geralmente com tempo 

reduzido de duração e/ou ritmo de montagem acelerado. Múltiplos elementos são 

apresentados na janela exibidora do audiovisual, o que também acelera o tempo de 

leitura. Acelerar o tempo de leitura é artifício para que se diminua o tempo 

                                                

30 O termo bunker glocal foi cunhado na teoria de Eugenio Trivinho (TRIVINHO, 2007 e 
TRIVINHO, 2012) e será melhor explicado adiante. 
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percebido; independentes do tempo dos relógios mas no mesmo intervalo temporal, 

as percepções podem ser de lentidão ou de aceleração, ou seja, há suspensão 

temporal. 

A maneira em que o vídeo é apresentado, num ambiente com múltiplas 

informações e janelas, modifica sua leitura. Diferentemente do cinema, onde a 

escuridão da sala ajuda na transparência do filme, na web temos elementos que 

trazem à tona a opacidade do conteúdo. Se na televisão o ritmo de decupagem é 

alterado pela concorrência do ambiente circundante e da oferta de programação dos 

outros canais, o que possibilita o zapping31 , na web a urgência por um ritmo 

acelerado aumenta, pois essa concorrência se multiplica. A qualquer momento o 

interator pode mudar o foco de sua atenção ao se sentir atraído por figuras, textos e 

links que dividem a mesma tela que o conteúdo consumido, e evadir-se para outros 

lugares através da rede hipermidiática, navegar por outros caminhos a outros 

espaços. Não obstante, o interator pode também consumir todo esse conteúdo, que 

divide a mesma janela, simultaneamente, criando novos sentidos ao material em 

questão. Também não existe todo o ritual que a exibição cinematográfica exige, se 

parece mais com a televisão: o espectador está na frente de um aparelho que 

despeja informações continuamente, e ele passa por todas essas informações, 

muitas vezes já iniciadas –  na televisão, as informações se formatam de maneira 

circular e reiterativa, informando a todo tempo o que já aconteceu (MACHADO, 1997, 

p.198-200). Isso acontece sobretudo quando pensamos na lógica de consumo 

desses audiovisuais quando incorporados em plataformas como a rede social 

Facebook, que programa o início dos audiovisuais de maneira automática, assim 

que o interator passa pela janela de exibição. No entanto, na web o fluxo de 

informações pode ser manipulado: se o interator desejar, ele pode voltar ao início, 

rever diversas vezes apenas um trecho ou pular para o final ou outras partes do 

audiovisual, o que faz com que o audiovisual não precise ser circular nesse 

ambiente. 

A inserção de botões hiperlinkados na superfície do vídeo acelera a leitura do 

conteúdo apresentado e facilita o deslocamento dos usuários a outras páginas de 

exibição de conteúdos audiovisuais dentro da plataforma YouTube – uma vez que a 

                                                

31  Comportamento espectatorial de mudar de canal na televisão a todo momento. 
(MACHADO, 1990, p.113) 
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plataforma não permite linkar espaços externos a ela nas superficies dos videos –, 

de maneira que, se o interator desejar se deslocar, permanecerá dentro da mesma 

plataforma; fará, assim, um deslocamento circular, com a publicidade reiterativa de 

si própria, autogarantindo legitimação duradoura. Por outro lado, quando o video é 

incorporado em outras plataformas que não o YouTube, o espaço na tela 

circundante ao vídeo procurará levar o interator a outros espaços, exógenos  ao 

YouTube. A oferta de elementos que promovem o deslocamento a ambientes 

exógenos aumenta a urgência em apresentar audiovisuais atrativos, que fixem a 

audiência. A presença de anotações dos produtores na superfície do vídeo também 

acelera a leitura. Acelerar a leitura é estratégia para fixar o espectador, deixá-lo 

estático em frente ao vídeo, em estase. Se a percepção temporal está diretamente 

ligada ao movimento entre expectativa e realização do desejo, o lançamento de 

expectativas com a rápida realização das mesmas juntamente com a produção de 

novas expectativas fixa o espectador pela impressão de velocidade; a percepção 

temporal lenta age como força centrífuga, afastando o espectador, e a percepção 

temporal acelerada o mantém em estase como uma força centrípeta entre o 

audiovisual e o espectador. Através da aceleração da leitura do conteúdo, assim 

como da aceleração da montagem – com redução da duração dos planos e o 

aumento no ritmo dos cortes –, pretende-se fixar o espectador. 

 Produções com duração reduzida (poucos minutos) ajustam-se à lógica de 

otimização temporal do modus vivendi hodierno – não apenas em ambiente de 

produção trabalhista, agora também no tempo livre e de lazer. Quanto mais 

atividades se faz durante o tempo livre, mais se tem a sensação de dias proveitosos. 

O que se quer é assistir mais vídeos (quantidade) durante o tempo de lazer, e a 

curta duração dos audiovisuais na cibercultura contribui para esse objetivo. Somada 

a isso, a simplificação da quantidade de elementos ou da trama contribui para a 

rápida absorção e entendimento da temática abordada – não há tempo para a 

contemplação –, acelerando a compreensão e possibilitando o aumento do ritmo da 

montagem ou diminuição do tempo total da produção. 
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3.1.1 O vento e o neonomadismo 

 

A web apresenta-se de maneira a provocar o interator a flutuar com as 

informações, a se deslocar pelo espaço virtual. Esse deslocamento, no entanto, é 

apenas com o olhar; ao visualizar novas informações, o interator se sente em um 

novo lugar, vivenciando novas espacialidades e temporalidades. Norval Baitello Jr. 

define, em A serpente, a maçã e o holograma, capilaridades que diferenciam as 

mídias como suportes técnicos. Na capilaridade elétrica existe a ausência de 

suportes físicos e as imagens são reproduzidas através de superfícies que 

dependem da eletricidade para funcionar. Na capilaridade eólica, as informações 

são transmitidas através do vento e não podem ser impedidas pois não existe tecla 

off como na capilaridade elétrica (BAITELLO, 2010, p.102). Na web, o vento da 

informação invade e empurra para a compulsão do consumo dos audiovisuais, 

levando o interator a surfar, navegar por outros espaços sem sair do espaço 

ocupado pelo corpo. Existe, portanto, uma volta ao nomadismo, o que Baitello 

chama de neonomadismo do olhar, já que 

 

[...] sua casa fica inabitável, porque por todos os seus buracos entra 

o vento da informação (com suas imagens técnicas, transmitidas 

pelas tomadas de eletricidade). Este o conduz a um nomadismo de 

novo tipo, no qual não é mais o corpo que viaja, navega ou caminha, 

mas o seu espírito, seu vento nômade. (BAITELLO, 2010, p. 52) 

 

As múltiplas informações se apresentam na tela da web de maneira a 

provocar a circularidade do olhar. A possibilidade de clicar em links dispostos por 

toda a tela e que levam a outras janelas, com outros conteúdos, instiga o interator a 

se deslocar a esses outros espaços. Há um caráter neonômade no consumo online. 

E, entre as imagens e os textos, informações sonoras e audiovisuais se misturam. 

Na própria janela exibidora do audiovisual existem elementos que utilizam a 

superfície criada para o vídeo a fim de alojar botões que possuem links clicáveis que 

levam à janela de comentários, possibilitam o envio de vídeo-resposta e remetem a 

outros vídeos e sites. 
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Por outro lado, os audiovisuais podem trabalhar o deslocamento do olhar sem 

que haja a necessidade de o interator se dirigir a outros espaços na web através da 

rede hipermidiática. A montagem do audiovisual faz com que o interator seja 

transportado a outros espaços e temporalidades, sem que haja deslocamento na 

rede. Contudo, a imensa oferta de deslocamento a outros lugares – através de 

hipermídia –, seja ela autorreferente ao Youtube ou alhures, acelera o conteúdo 

audiovisual, antecipando a vontade do interator pelo deslocamento espaço-temporal, 

fazendo-o viajar por diversas espacialidades em uma temporalidade acelerada e 

deixando-o inerte em frente ao produto repleto de imagens e sons. Todavia, as 

informações audiovisuais projetadas nessas telas costumam trazer a linearidade 

apresentada e constituída na linguagem audiovisual produzida para meios 

predecessores. O olhar linear é exigido para a compreensão dos textos audiovisuais, 

mas na web há uma maneira circular de organizar a leitura e o pensamento, uma 

vez que não há linearidade na disposição dos elementos da página da web. E, 

nesse ambiente não linear, onde as informações se apresentam novamente 

circulares, o olhar neonômade não permanece por muito tempo em um mesmo 

contexto: ele precisa flutuar com o vento em que as informações são trazidas. 

Talvez isso explique o motivo pelo qual os vídeos apresentados em plataformas 

online possuam tempo de duração reduzido – geralmente não mais do que cinco 

minutos – e montagem acelerada. A atenção histórica do olhar neonômade não é 

apreendida por muito tempo em uma constituição linear, e a opulente oferta para 

outros espaços intensifica esse fenômeno. 

 

 

3.1.2 Dromocracia cibercultural 

 

Eugenio Trivinho, em sua teoria sobre a dromocracia cibercultural, explicita a 

lógica hodierna do modus vivendi, articulada pela velocidade e pelas redes digitais 

interativas. A velocidade com que se apresentam as webséries são, de certa forma, 

mímesis da configuração sociocultural do ambiente dromocrático cibercultural. 

Em grego, dromos significa rapidez, e cracia, governo. Dromocracia é o 

governo da velocidade. A velocidade sempre organizou a vida social, política e 

cultural do homem desde os tempos mais antigos: quando o homem nômade 
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precisava se deslocar para conquistar territórios, no surgimento dos esportes, nas 

relações políticas e em qualquer situação em que o mais veloz, o que se preparar 

primeiro, o que pensar primeiro se sobrepõe ao outro, vencendo-o, superando-o. 

Portanto, a velocidade mantém relações íntimas com o campo bélico, onde um 

vence e o outro é derrotado, e não pode ser considerada apartada de violência, 

simbólica ou real. É, entretanto, na cibercultura, na exponencialização da civilização 

midiática interativa, que a velocidade é erigida a seu vetor máximo. Do 

deslocamento nômade passa-se a transportar pelas redes digitais espectros, valores 

simbólicos e não-coisas, na velocidade da luz, anulando as distâncias geográficas e, 

consequentemente, o planeta (TRIVINHO, 2012). 

 

(...) a dromocracia se tornou, mais que tudo, a lógica exponencial 

específica da cibercultura. Em miúdos, se a dromocracia é o reino da 

velocidade e se a cibercultura como categoria de época (substituta 

do conceito de sociedade) é o reino do interativo e do virtual, a 

dromocracia cibercultural equivale ao processo civilizatório 

longitudinal fundado na e articulado pelo usufruto diuturno da 

velocidade digital em todos os setores da experiência humana... 

(TRIVINHO, 2012, p.23) 

 

A aceleração extrema do transporte de não-coisas, de ideias, valores 

simbólicos e imagens faz com que a concretude seja substituída, obliterada. As 

coisas, a corporalidade, que não acompanham o deslocamento na velocidade da luz, 

são superadas, vencidas. É a superação das coisas pelas não-coisas, do concreto 

pelo simbólico, do corpo pelas imagens; há a virtualização, a reescritura de todas as 

dimensões da vida humana. Trivinho diz que 

 

a cidade, o corpo e o outro desaparecem do campo de visão – isto é, 

sofrem uma morte simbólica – em prol de suas respectivas versões 

espectrais, imateriais, áudio/imagéticas, doravante referências 

centrais do pensamento e da ação. (TRIVINHO, 2012, p.25) 
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 Ademais, quem é mais rápido vence, imprimindo no outro seus ideais, 

comercializando mais seus produtos. Tudo passa a se acelerar, ao passo que “já 

não é a velocidade que serve às coisas, senão as coisas que servem à velocidade. 

Esta já não é um recurso funcional do mundo. Na era tecnológica avançada, o 

mundo é que segue, a reboque, a velocidade” (TRIVINHO, 2012, p.96). Assim, não 

são mais os meios de transporte que trazem velocidade, mas a velocidade que 

obriga os meios de transporte a funcionar; não é o sistema produtivo que faz com 

que os produtos escoem rápido, mas a velocidade que os obriga a trabalhar. Nessa 

lógica, as webséries são produtos desse ambiente hiperacelerado. Se não 

acompanham a dromocracia imposta pela cibercultura, apresentando rapidamente o 

maior número de elementos, ou se apresentando de maneira veloz, é produto 

desprezível para consumo. Deseja-se mais em menos tempo. 

A expansão da lógica fordista e taylorista (ideais de produtividade industrial 

antes pertencentes apenas ao espaço de trabalho) para a esfera do tempo livre e de 

lazer teve como efeito a aceleração da vida humana, a dromocratização 

generalizada da existência (TRIVINHO, 2012, p.60). Se no trabalho é preciso 

produzir mais em menos tempo, no tempo livre o que se deseja é aproveitar a maior 

quantidade de atividades de lazer no menor período de tempo possível (TRIVINHO, 

2012, p.92). A relação da velocidade com a produtividade, seja no trabalho ou no 

tempo livre e de lazer, se inverteu. A busca pela otimização do tempo livre e de lazer 

faz com que se queira ter a sensação de aproveitamento máximo do tempo. Isso 

provoca a equivalência dos projetos profissionais com os produtos audiovisuais e 

jogos eletrônicos. No consumo dos audiovisuais busca-se assistir mais títulos e ter a 

sensação de aceleração na absorção dos conteúdos – que tem relação direta com a 

quantidade de informações transmitidas no menor tempo possível. Destarte, 

enquanto forma, os audiovisuais se reconfiguram na diminuição do tempo de 

duração da obra, no aumento da velocidade da montagem e quantidade de 

informações dispostas simultaneamente. 
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3.1.2.1 Dromoaptidão e terror 

 

 Trivinho diz que, no ambiente dromocrático cibercultural, é necessário que se 

tenha dromoaptidão propriamente cibercultural, que compreende: a competência 

econômica para a posse das senhas infotécnicas de acesso à época, ou seja, 

capacidade econômica para a compra de equipamentos que acessem a rede, que 

permitam a instalação de softwares e aplicativos necessários para a navegação e 

acesso à reescritura virtual da vida humana, às não-coisas; a competência cognitiva 

para a sociossemiose plena da interatividade, isto é, a capacidade cognitiva para o 

entendimento da utilização dos softwares, plataformas e aplicativos que permitam a 

inserção do interator, sua reescritura no plano do virtual (sua espectralização) e 

consequente interação com as imagens e espectros; e a capacidade de acompanhar 

a lógica da reciclagem estrutural, pois os softwares, plataformas e aplicativos 

constantemente se reciclam em novas versões, atualizações das anteriores, e assim 

há novas maneiras de utilização, o que faz com que o interator seja obrigado a ter 

competência cognitiva para reciclar a sociossemiose plena da interatividade; com as 

atualizações dos programas, os equipamentos físicos, os hardwares, precisam ficar 

mais potentes, assim os equipamentos mais antigos não são capazes de fazer 

funcionar os novos programas, obrigando o interator a ter capacidade econômica 

para a reciclagem constante das senhas infotécnicas de acesso (TRIVINHO, 2012). 

 Para estar no ambiente das webséries, é necessário possuir equipamento 

com acesso à rede que tenha capacidade de fazer funcionar a plataforma de 

hospedagem audiovisual. Também é preciso ter capacidade cognitiva para o 

entendimento da plataforma, seus recursos disponíveis e a maneira como se 

constituem os audiovisuais, cada vez mais velozes e repletos de intertextualidade. 

Caso se queira produzir audiovisuais, é necessário possuir equipamento de 

produção audiovisual que gere arquivos em extensões compatíveis com os 

permitidos pela plataforma de exibição. Como visto no Capítulo 2, a plataforma fará 

o máximo para facilitar esse acesso, pois é de seu interesse que haja preenchimento. 

No entanto, é necessário que o interator possua dromoaptidão cibercultural, senão 

será excluído da possibilidade de utilização da plataforma. 

 Os dromoaptos reescrevem suas vidas no virtual e não mais circulam na urbis, 

tendem a desmaterializar a existência concreta. Por outro lado, os dromoinaptos, 
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aqueles que vivem a miséria informática, se distribuem pela cidade e se servem dela 

e de seu solo como espaço para deslocamento; sofrem de morte simbólica própria 

da cibercultura. Sofrem, portanto, de violência simbólica, transpolítica32 (TRIVINHO, 

2012). 

 Sem a capacidade de acompanhar a velocidade das redes para o consumo 

dos webvídeos, os dromoinaptos se excluem das redes de conversa virtuais, da 

interatividade em rede, da informação transmitida nesses vídeos; isso se estende 

para a concretude, quando grupos de pessoas se reúnem em almoços ou em 

encontros e conversam sobre audiovisuais que assistiram previamente, ou 

recomendam novos vídeos. E a dromoinaptidão se dá, no consumo dos webvídeos, 

na falta de acesso às senhas infotécnicas de acesso, na incapacidade cognitiva para 

a sociossemiose plena da interatividade e no não acompanhamento da lógica de 

reciclagem estrutural. É preciso possuir equipamento que permita acesso à rede, 

entender os audiovisuais disponíveis – com toda a sua estrutura intertextual com 

suas imagens feitas de imagens33–, e se atualizar constantemente com relação ao 

conteúdo em rede disponível, sempre procurando estar antenado às tendências, se 

posicionando virtualmente nos comentários, compartilhando os vídeos em suas 

redes sociais. Somos convocados à dromoaptidão; se possível, devemos nos 

antecipar a todo esse esquema. Caso o interator não consiga acompanhar a 

velocidade com que esse esquema é imposto, ele é excluído; desaparece 

simbolicamente pela segregação que impõe estado de inexistência ou impotência 

operacional. Portanto, a dromocracia cibercultural se coloca como terror. Sobre este 

terror, Trivinho diz que 

 

os indivíduos (...) que não dispõem do capital dromocrático 

cibercultural estão fadados a amargar a morte simbólica própria da 

cibercultura, vale dizer, a castração de direitos no âmbito do 

                                                

32 A termo transpolítica é usado aqui no sentido estabelecido por Eugenio Trivinho. Para ele, 
transpolítica “diz respeito a tudo aquilo para o que a política, em seu modelo realizado, com 
seus recursos institucionais de praxe, não está preparada” (TRIVINHO, 2012, p.80). 
33 Em 2010, numa aula de Eduardo Peñuela Cañizal, foi abordado o conceito trabalhado por 
ele de perspectiva em abismo, que pode ser aplicado nesse caso. Trata-se de constituições 
imagéticas onde existem diversas camadas de intertextualidade, como em um jogo de 
espelhos, um em frente ao outro. Criam-se janelas intertextuais dentro de janelas 
intertextuais. 
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simbólico e do imaginário das tendências majoritárias de época. 

(TRIVINHO, 2012, p.168) 

 

 Os produtores precisam ser rápidos e se atualizar constantemente com as 

tecnologias e com as temáticas que irão abordar – quanto mais consonantes com as 

discussões atuais, mais atingirão os espectadores e mais farão com que estes 

interajam entre eles, seja discutindo nas caixas de comentários ou compartilhando o 

vídeo em suas redes sociais. Os interatores precisam estar antenados ao conteúdo 

em voga, precisam entender as intertextualidades propostas pelo conteúdo, para 

que possam interagir com outros interatores se posicionando em relação ao tema 

abordado pelo vídeo. 

 

 

3.1.3 Perda da contemplação 

 

Com o aumento da velocidade na apresentação dos audiovisuais – seja em 

seu tempo de duração, na aceleração da montagem, ou na exposição de múltiplos 

elementos simultaneamente para que se acelere o tempo de leitura –, perdemos o 

tempo da contemplação. Vicente Romano, em seu artigo “Ordem cultural e ordem 

natural do tempo”, em que trabalha a questão do tempo natural da vida, da pulsação 

e sua relação com o tempo cultural, criado pelo homem – e a consequente 

aceleração do modus vivendi na sociedade hodierna –, diz que 

 

As instituições formativas, escolas, universidades e, sobretudo, os 

meios, especialmente os audiovisuais, regem-se pelo princípio da 

economia de sinais. Isto é, procuram superar em unidades de tempo 

cada vez menores espaços cada vez maiores, e alcançar um número 

cada vez maior de consumidores/receptores. Difundem-se 

informações e conhecimentos em intervalsos cada vez menores 

(módulos), nos quais não resta já nenhuma margem temporal para 

apreensão e elaboração intelectual e física. (...) Na rapidez tudo fica 

demasiado “curto”, nada satisfaz por completo: necessidades 

pessoais de afeto e ternura, cultura do debate, discurso linguístico, 
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apresentação simultânea da imagem. A frustração do inacabado gera 

estresses e depressões generalizadas. (ROMANO, p.7 e 10) 

 

 A falta de tempo para a contemplação nos coloca em um processo de gula. 

Quando não degustamos de maneira adequada, não nos satisfazemos com o 

alimento. Ora, quando estamos em processo de estresse ou depressão, é sabida a 

compulsividade que temos em nos alimentar cada vez mais, como que num 

processo de compensação através do ato de devoração. Quando não nos 

satisfazemos por completo, somos presos, ficamos devorando até não sobrar mais 

nada. Ademais, a velocidade com que os vídeos são apresentados não permite 

contemplação e coloca o interator em processo de gula. Assim, eles assistem mais e 

mais vídeos, inertes, em estase frente ao aparelho transmissor de webvídeos. Nada 

os satisfaz, devoram tudo: quando gostam do audiovisual, não possuem tempo para 

contemplar e se satisfazer, e portanto querem mais; quando não gostam, aquilo 

passa tão rápido que buscam por outro que, com sorte, será melhor. Tudo é 

demasiado curto, reduzido, querem sempre mais.  

 

 
Figura 34: Interatores comentam sobre a impressão temporal acelerada 

abaixo de episódio da websérie #E_VC?. Há vários comentários que 

pedem por episódios maiores. 

 

O interator fica nesse processo de gula pela falta da contemplação, que gera 

falta de pensar e de querer, pois não há tempo para apreensão física e intelectual. E, 

enquanto devoram sem o tempo da decifração, são devorados, ocorre uma inversão 
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que promove um processo iconofágico. Baitello pontua, sobre essa devoração ao 

contrário, que 

 

Quando não temos o tempo – na mídia terciária, não temos o tempo 

da decifração – ocorre uma inversão. Em vez de as imagens nos 

alimentarem o mundo interior, é nosso mundo interior que vai servir 

de alimento para elas, girar em torno delas, servir de escravos para 

elas. Transformamo-nos em sombras das imagens, ou objetos da 

sua devoração. No momento em que não as deciframos, não nos 

apropriamos delas e elas nos devoram. (BAITELLO JUNIOR, 2014, 

p.49) 

 

 A perda da contemplação gerada pela velocidade apreende em processo de 

gula. Prende os interatores em frente à tela, assistindo webvídeos e webséries a 

exaustão; assim, não sentem o tempo passar. E, engolindo, são engolidos. 

 
 
3.2 Interatividade 

 

A cibercultura é o reino do interativo. Por isso, quando se trata de 

audiovisuais na cibercultura, muito se fala que eles devem ser interativos. É fato que, 

uma vez dentro da cibercultura, um produto não escapará ileso das garras da 

interatividade; no entanto, é preciso notar onde se dá essa interatividade, já que na 

web existem diversas combinações entre links, imagens e formulários para permitir 

que isso aconteça. Particularmente em relação às webséries, sobretudo 

considerando o recorte deste trabalho – os audiovisuais ficcionais seriados na web, 

produzidos fora do ciberespaço, mas com a lógica cibercultural –, não é possível que 

haja interação entre o interator e o conteúdo audiovisual; o vídeo é gravado, 

anulando qualquer possibilidade de interação, uma vez que o discurso do 

audiovisual já está finalizado. Mesmo se fossem ofertadas ao interator opções a 

seguir com o audiovisual, disponibilizando caminhos através da hipermídia que 

levassem a finais ou cursos diferentes na narrativa, de acordo com o que o interator 

escolhesse, isso não seria interação propriamente dita, mas sim reação: haveria um 
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número finito e já preestabelecido de possibilidades a percorrer, e quando o interator 

escolhesse um caminho para continuar e clicasse em um botão, o sistema reagiria 

de maneira predeterminada e o levaria a outro vídeo já gravado, com seus 

esquemas e narrativas já estabelecidos – portanto, com seu discurso finalizado. A 

interação, diferente da reação, deve dar total autonomia ao interator. 

Arlindo Machado, em A arte do vídeo, já analisava essa ação reativa que se 

confunde muitas vezes com a própria interatividade. Para esclarecer a situação, ele 

usou o videogame como exemplo: 

 

Os videogames, por exemplo, solicitam a resposta do 

jogador/espectador (resposta inteligente em alguns casos; resposta 

mecânica na maioria dos outros), mas sempre dentro de parâmetros 

que são as “regras do jogo” estabelecidas pelas variáveis do 

programa. Isso quer dizer que nas tecnologias reativas não há lugar 

propriamente a respostas no verdadeiro sentido do termo, mas a 

simples escolhas entre um conjunto de alternativas pré-estabelecidas. 

(MACHADO, 1990, p.26) 

 

Entretanto, o audiovisual na web gera outro nível de interatividade, que se dá 

entre os interatores, que se unem através dos vídeos para comentar e discutir – 

através de textos, imagens ou até mesmo com vídeos –; que usam o conteúdo para 

preencher suas páginas nas redes sociais e se colocarem na rede simbólica. 

Ao comentar no YouTube, o interator está em um ambiente abstraído da 

concretude, da corporalidade. Para Vilém Flusser, existe uma abstração de 

dimensões numa escalada negativa de níveis comunicacionais. No primeiro degrau 

da escalada dessa abstração, tem-se a tridimensionalidade através do gesto, do 

corpo, da presença no presente. Subtraindo, descendo um degrau, chega-se à 

bidimensionalidade que as imagens proporcionam. Nesse ponto o corpo é eliminado, 

e permanecem os rastros produzidos por ele. O olhar para a imagem é circular, 

apresentando um retorno, um tempo circular. No terceiro degrau, tem-se a 

unodimensão das linearidades através dos pictogramas, ideogramas e letras. Não 

há mais o retorno; o tempo se lineariza e é possível organizar o pensamento lógico, 

linear e conceitual. No último degrau da escalada da abstração chega-se na 
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nulodimensão, onde os algoritmos conceituais e lineares se projetam através de 

grânulos e pontos, que reunidos trazem a ilusão de superfície. Na formação da 

ilusão voltamos às imagens, e há um resgate da circularidade do olhar (BAITELLO, 

2010, p.53). Páginas na web estão no último degrau de Flusser, na nulodimensão, 

afastadas da concretude, do corpo e da tridimensionalidade por três processos de 

abstrações. 

A sociedade hodierna vive tempos de tela-dependência. As telas são 

onipresentes, e o que se passa nelas possui caráter ubíquo. O espaço de exibição 

dos audiovisuais, antes restrito a locais fixos e públicos, passa a ocupar as 

residências e hoje se locomove com as pessoas, se integra aos corpos com os 

vestíveis. Na cibercultura, a lógica de exibição desses produtos coloca o espectador 

(nesse contexto, interator) em uma nova condição, a de tele-interagente. Se antes 

era possível comentar com a pessoa ao lado quando se assistia aos conteúdos, 

expressando opiniões com alteridade concreta, no consumo de audiovisuais na 

cibercultura, embora a prática permaneça, há um relacionamento entre espectros – 

que nem sempre possuem referentes reais. O interator comenta e interage com 

espectros de pessoas que não necessariamente conhecem e com fakes (perfis 

falsos), espectros sem representantes reais. Com a impressão de estarem se 

relacionando, interagindo, se aproximando, na verdade se distanciam do contato 

físico, da alteridade real. “E isso significa que a tela-dependência também é uma 

tele-dependência, ou seja, uma dependência da distância” (BAITELLO, 2012, p.89).  

Vilém Flusser diz que as telas não juntam pessoas em seu torno, mas 

espalham a sociedade. A telemática se propõe a reunir pessoas através da solidão, 

pois sentados, sozinhos, em frente a máquinas interligadas em rede, é possível se 

encontrar com pessoas de todo o mundo e trocar informações (FLUSSER, 2008). 

Contudo, quanto maior o relacionamento através das redes, maior o afastamento de 

relações reais. “As imagens passam a ser os nossos interlocutores, os parceiros na 

solidão a qual nos condenaram” (FLUSSER, 2008, p.83). 

Assim, substitui-se o mundo e seu espaço territorial geográfico real por 

imagens midiáticas. Trivinho aponta que há 

 

(...) morte do território geográfico como superfície de processamento 

da vida humana e morte da alteridade concreta como referência 
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prioritária da intersubjetividade e como destino da relação (não 

tecnologicamente mediada). A obliteração mediática do planeta leva 

de roldão a forma cultural do mundo, vale dizer, o mundo tal como 

ele, universo de valores e signos, havia se posto até então, na 

esteira da tradição e da modernidade exclusivamente na 

materialidade da existência. (TRIVINHO, 2012, p.314) 

 

Se o interator não se posiciona no virtual, no simbólico, sofre de violência 

transpolítica – aquela que é invisível, aquém e além das leis, “aquilo para o que a 

política, em seu modelo realizado, com seus recursos institucionais de praxe, não 

está preparada” (TRIVINHO, 2012, p.80) – e morte simbólica própria da cibercultura.   

Para se sentir integrado, posicionado socialmente na cibercultura, o interator 

precisa interagir nas redes, comentar, se fazer presente – mesmo que apenas 

replicando ideias e compartilhando conteúdos. No entanto, quando imerso na rede, 

quando bunkerizado, ele também sofre de morte simbólica: desaparece do mundo 

concreto e é sobreposto pelas imagens. Buscando interação, é seduzido por 

imagens vazias e se isola de relações que buscam alteridades concretas. 

Aparentemente os interatores comentam os temas com outras pessoas, 

utilizando-se de vídeos que são o estopim da discussão, quando na verdade se 

escondem atrás dessas imagens. Quando compartilham conteúdos e não discutem 

o assunto, não acrescentam nada, apenas a imagem em suas timelines das redes 

sociais, que nada mais são do que sua versão espectral nas redes, acrescentando 

essas imagens à própria existência espectral. Os interatores se tornam as próprias 

imagens e escondem suas verdadeiras faces; a versão espectral deixa de ter 

correspondente real. Por outro lado, considerando a divisão estabelecida por Flusser 

entre o reino da experiência imediata e o reino das imagens – com seus conceitos e 

imagens –, quando comentam não falam das experiências imediatas que tiveram 

com o mundo: discutem imagens de conceitos, que foram produzidas de acordo com 

conceitos técnicos. 

Flusser fala sobre o reino da experiência imediata, que é quando se tem 

contato direto com as coisas e com o mundo; o reino das imagens, que é quando se 

tem contato com elementos concretos através da mediação de imagens 

bidimensionais; e o reino dos conceitos, que é quando se explica a imagem de 

maneira linear e histórica. É possível separar os três reinos em dois mundos, o dos 
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fatos e o da ficção: no mundo dos fatos está o reino da experiência imediata, e no 

mundo da ficção, o reino das imagens e dos conceitos (FLUSSER, 2007, p.113). 

 

(...) a ficção quase sempre finge representar os fatos, substituindo-os 

e apontando para eles. (...) por meio de símbolos. Símbolos são 

coisas que têm sido convencionalmente designadas como 

representativas de outras. As coisas que os signos representam são 

o seu significado. (...) as linhas escritas relacionam seus símbolos a 

seus significados, ponto por ponto (elas “concebem” os fatos que 

significam), enquanto as superfícies os relacionam por meio de um 

contexto bidimensional (elas “imaginam” os fatos que significam), se 

é que elas significam mesmo fatos e não são símbolos vazios 

(FLUSSER, 2007, p.113) 

 

Então, existem dois tipos de ficção: a conceitual (objetiva e consciente) e a 

imagética (subjetiva e inconsciente). O conceito explica a imagem, tornando-a mais 

nítida, embora a imagem seja mais rica. O que acontece com as imagens técnicas é 

que são imagens geradas a partir de conceitos, pois a máquina é conceitual, “não 

pode existir sem textos (por exemplo, as teorias químicas), e o fotógrafo também 

precisa primeiro imaginar, depois conceber, para, por fim, poder ‘imaginar 

tecnicamente’” (FLUSSER, 2007, p.136). Portanto, para operá-las é necessário que 

se domine os conceitos empregados nela.  

Primeiro surgem as imagens, depois os conceitos, e em seguida voltamos às 

imagens criadas pelos conceitos. Os audiovisuais são imagens de conceitos, 

constituições lineares-imagéticas, criados por modelos. 

 

Não é o fato de as imagens eletrônicas se movimentarem, nem o de 

serem “audiovisuais”, nem o fato de se irradiarem nos raios catódicos 

que determina sua novidade revolucionária, mas o fato de que são 

“modelos”, isto é, significam conceitos. Um programa de TV não é 

uma cena de uma circunstância, mas um “modelo”, a saber, uma 

imagem de um conceito de uma cena. (FLUSSER, 2007, p.136) 
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Portanto, esses audiovisuais são imagens em movimento de conceitos e não 

imagens puras, que olham para o mundo. São imagens nulodimensionais, 

abstrações da unodimensão conceitual linear. Dessa forma, quando os interatores 

comentam abaixo dos audiovisuais no YouTube, essa discussão linear, conceitual, 

nada mais é do que conceito de imagem de conceito, que muitas vezes geram 

novas imagens, dessa vez imagens de conceitos de imagens de conceitos. Assim os 

interatores se fecham nesse ciclo vicioso e se afastam cada vez mais da concretude, 

do reino da experiência imediata, se suspendendo, se isolando corporalmente do 

outro, se bunkerizando 34  – portanto, se espalhando. Suspendem suas 

corporalidades e seus espaços circundantes. Sobre essa sociedade espalhada pelas 

imagens, Flusser diz que 

 

não formará amontoado caótico de partículas individuais, mas será 

uma sociedade autêntica, porque todo indivíduo estará ligado a todos 

os demais indivíduos do mundo inteiro através da imagem técnica 

que o está programando, já que tal imagem se dirige a todos os 

indivíduos indistintamente e da mesma forma. A solidão do indivíduo 

não passa de uma das faces da medalha sociedade informática: a 

outra face é a sua manifestação cosmopolita. O que McLuhan 

chamou, de maneira otimista, de aldeia cósmica, será uma massa de 

indivíduos solitários unidos entre si pela identidade cósmica dos 

programas. (FLUSSER, 2008, p.77) 

 

 

3.2.1 Bunker glocal 

 

 O não-espaço ocupado pelo interator, livre do corpo e de seu espaço 

circundante, é chamado por Eugenio Trivinho de bunker glocal. Para a formação 

desse conceito, o autor utiliza a conjunção de uma metáfora, o bunker, e de outro 

conceito prévio, o glocal. 

                                                

34 O conceito de bunkerização utilizado aqui remete à teoria de Eugenio Trivinho (2007) e 
será mais bem trabalhado adiante. 
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O glocal integra as redes em níveis globais e locais, não estando, entretanto, 

nem no global e nem no local, e sim aquém e além deles, localizando-se em um 

não-espaço. O surgimento do glocal pode remeter a um desejo de abandono do real, 

do contexto presencial dos objetos concretos, da alteridade com corpos e da 

sociabilidade com olhares presenciais; “uma fuga do vazio insuportável de uma 

lógica de vida “decadente”” (TRIVINHO, 2012, p.92-93). 

Esse não-espaço, portanto, traz um anulamento do planeta como território 

geográfico, e leva à morte simbólica as relações de alteridade concreta – as 

relações sem mediações tecnológicas. A alteridade concreta é substituída pela 

alteridade espectral. Trivinho diz que “a reverberação imediata desse fato sobre o 

mundo vivido equivale a uma produção tecnológica de desaparecimentos” 

(TRIVINHO, 2007, p.313). Tudo o que não se encontra no glocal está fadado ao 

desaparecimento midiático – e também à morte simbólica. 

Já o bunker se refere à mímesis cibercultural do espaço primordialmente 

bélico onde busca-se proteção, defesa e retaguarda para o contra-ataque; coloca-se 

como defesa do mundo exterior (no bunker glocal, portanto, do espaço externo ao 

glocal). Na verdade, o glocal se configura como bunker, e o bunker na cibercultura 

não o é sem ser glocal (TRIVINHO, 2007 e 2012). As razões que levam à 

bunkerização glocal podem ser, segundo Trivinho, 

 

[a] uma espécie de medo socialmente difuso, inespecífico e sem 

objeto; [b] a lassidão corporal/cerebral e psíquica crônica por 

sobrecarga de atividades, responsabilidades e/ou desejos 

continuamente não realizados, na esfera do trabalho e na do tempo 

livre; [c] um regozijo íntimo e sem culpa em resguardar-se, pura e 

simplesmente, no quanto possível, da roda-viva das ruas, das 

exigências do outro, da empiria da vida de relação etc. (TRIVINHO, 

2012, p.153) 

 

 As webséries promovem interatividade entre os interatores. No entanto, essa 

interatividade é apartada de corporalidade – é, na verdade, tele-interatividade. Não 

há alteridade concreta, e para o interator utilizar as ferramentas que promovem tal 

interação é preciso se bunkerizar, apagar a concretude do espaço circundante e se 
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colocar no bunker glocal, que o protege da presença do outro e das coisas concretas, 

inclusive da territorialidade do planeta enquanto superfície a ser percorrida. Com o 

processo de reescritura do mundo na cibercultura, quem não se coloca como 

espectro não tem valor cultural, é relegado ao desaparecimento. É preciso, portanto, 

comentar, se posicionar com relação aos objetos dispostos no ciberespaço, produzir 

espectros de si mesmo e fazer com que eles interajam com outros espectros e com 

as imagens presentes na cibercultura, transformar-se em dados, em grânulos 

nulodimensionais, e flutuar com o vento das informações, se atualizando com cada 

novidade, com cada assunto em voga nas redes, com todos os audiovisuais que são 

hits, sendo capaz de entender suas intertextualidades para se posicionar com 

relação a eles nas redes e fora delas, no bunker e na concretude, que passa a ser 

extensão da vida glocalizada e não o contrário. 

 Vale dizer que o bunker glocal segue pari passu a onipresença das telas. 

Onde existem telas, existem bunkers. Com os objetos eletrônicos miniaturizados, 

com os vestíveis, o bunker se portabiliza, se cola ao corpo do interator. “O sujeito 

não precisa ir em direção ao bunker; o bunker segue com ele e, melhor ainda, está 

nele” (TRIVINHO, 2012, p.164). O bunker glocal começa e se passa, na verdade, na 

mente dos indivíduos, e se utiliza dos aparelhos midiáticos como prova concreta de 

existência. Bunkerizados, os interatores estão concretamente localizados em uma 

espacialidade, mas não estão de fato ali; transcendem com e a partir das redes 

digitais interativas para um não-espaço, frequentado por espectros sem 

corporalidade e, desprezando e anulando o planeta como espaço geográfico, 

desprezam seus cheiros, seus gostos, seus sons, suas texturas e obliteram o mundo 

com imagens, podendo perder até a propriocepção e os sentidos, exceto os sentidos 

capazes de capturar imagens – imagens estas não mais de mundo, e sim ecos de 

imagens, imagens vazias ou em processo de esvaziamento. 

 Com a bunkerização glocal da existência humana e a reescritura cibercultural 

do mundo, o ambiente das webséries, com a onipresença das telas, completa seu 

processo de apreensão e de suspensão espaço-temporal do interator; na verdade, 

de anulamento da concretude rumo ao consumo em um eterno presente, só que 

este sem presente. 
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3.3 Velocidade e estase; interatividade e isolamento 

 

as não coisas (e suas igualmente inúmeras manifestações: as 

marcas, os símbolos, os serviços, o software, o valor agregado, a 

fama) ganham crescente destaque, importância e valor. A 

nulodimensão passa a ser o mundo para o qual somos impelidos 

com crescente veemência. Um mundo no qual somente há espaço 

para seres fluidos como o vento, evanescentes como a luz, efêmeros 

como o tempo. O mundo das não coisas nos desafia procurando 

desmaterializar nossas existências, transformando-as em cálculos, 

grânulos, pontos e números. (BAITELLO JUNIOR, 2010, p.55) 

 

As telas estão em todos os lugares, de todos os tamanhos. Os conteúdos 

nesse ambiente passam a ter um caráter ubíquo, possibilitando a mobilidade do 

espectador. Thomas Lamarre, pesquisador da cultura japonesa, em outro contexto 

(mas com ideia confluente ao nosso objeto), analisando as animações japonesas, 

considera o consumo de audiovisuais em termos de desaceleração de movimento, 

como uma força centrípeta que puxa todos ao redor do aparelho, mas não descarta 

o caráter de isolamento e estase que eles provocam. Lamarre relata a experiência 

do trem que vai a Narita, onde são dispostas imagens estáticas do lado de fora; 

quando o trem se locomove, a imagem ganha movimento, se tornando animada35. 

Neste momento, “é o movimento do visualizador e não do filme que transforma a 

série de imagens estáticas em imagens em movimento” (LAMARRE, 2009, p. XIII, 

tradução nossa). Quando vemos a animação no trem que vai a Narita, mais do que ir 

para frente e a figura ficar para trás, temos a sensação que os dois, o visualizador e 

a figura, estão parados; temos a sensação de estarmos em um ponto estático em 

um mundo em movimento, num turbilhão acelerado (LAMARRE, 2009, p. XVIII). É 

uma aceleração que provoca desaceleração; o conteúdo na web se apresenta 

acelerado para apreender a atenção do visualizador – assim como as inúmeras 

possibilidades interativas entre o visualizador e o audiovisual, entre o visualizador e 

outros visualizadores –, e este tem a sensação temporal de desaceleração em sua 

                                                

35 Pude conferir há alguns anos esse mesmo tipo de animação, através de publicidade 
exposta em trajeto no metrô de Nova York. 
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relação com esses audiovisuais num mundo que continua se movimentando ao seu 

redor. Em contraste com toda a velocidade dos conteúdos, é possível pensar nessa 

recepção de maneira solitária e estática. 

Dietmar Kamper, sociólogo e estudioso das teorias das imagens, em seu 

artigo “Estrutura Temporal das Imagens”, aponta para as imagens como tapumes da 

realidade, encobrindo o que elas mesmas mostram, fazendo desaparecer as coisas, 

oferecendo proteção diante da realidade. “Os homens perdem com seus corpos o 

espaço enquanto circundância e não conservam nada mais do que o campo visual e 

o plano da imagem” (KAMPER, 2014a, p.5). A estase e o isolamento do espectador 

dos webvídeos são camuflados por essas imagens que se propõem interativas e 

dinâmicas. As telas se mostram janelas, quando na verdade são tapumes do mundo 

real. Quanto mais dinâmicas e interativas, mais atrativas. 

A aceleração temporal no consumo dos audiovisuais faz com que o interator 

tenha uma relação de estase em frente a eles, e assim os audiovisuais se tornam 

um ponto estático em um mundo que se movimenta em frenesi ao redor dos 

interatores. Essa relação estática os afasta do mundo e os impulsiona a um 

movimento solitário ou, pelo menos, aparentemente solitário. Quem observa de fora 

essa situação identifica o corpo do espectador apartado da concretude em um 

vórtice que o isola no simulacro. E nessa relação, sobretudo na cibercultura – 

espaço máximo da interatividade –, os interatores procuram por elementos que os 

afastem da sensação de solidão. Se encontram isolados, porém em companhia – 

das imagens, dos espectros e das tecnologias. A tecnologia os estuda, através de 

seus hábitos de consumo, e lhes recomenda o que comprar, o que consumir em 

seguida, o que assistir depois, de acordo com um esquema lógico, um algoritmo. Ela 

interage com o interator conforme foi programada, e eles, programados pela 

tecnologia, agem como ela pretende que façam, pensando ter livre escolha. São 

programadores programados. Se inscrevem nos canais pensando interagir, escolher 

livremente o que assistir, quando na verdade passam a assistir o que é 

recomendado, são direcionados pelos hiperlinks e botões. Assistem o que é 

assistido; quanto maior a audiência, maior o conforto em consumir o conteúdo, se 

enquadrando em grupos de imaginários coletivos, em tribos – quanto maior a 

audiência, maior a promoção de interatividade entre os espectadores, com o vídeo 

como fio condutor das relações, através da caixa de comentários. Clicando em 
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Gostei ou Não gostei, exprimem suas opiniões – restritas a apenas duas 

combinações –, tentando interagir com o audiovisual. Os interatores se escondem 

através das imagens ou as utilizam como fio condutor de relações em suas redes 

sociais, compartilhando vídeos que abordam temas diversos e por vezes atuais, 

debatidos por imaginários coletivos; exibem seus gostos e desgostos e se inserem 

em debates virtuais. Criam playlists e divulgam essas imagens a exaustão, 

cumprindo com o objetivo das imagens midiáticas, que os levam ao consumo. 

Passam a multiplicar essas imagens exponencialmente, as imprimindo nas pessoas 

que se tornam as próprias imagens – e também neles mesmos, que são engolidos 

pelas imagens. 

 Com os personagens olhando para a câmera, falando diretamente com a 

audiência, o espectador tem a impressão de que o audiovisual interage com ele. 

Com comentários e anotações do produtor na superfície do vídeo, a audiência se 

sente mais próxima do realizador, compartilhando de suas opiniões e comentando a 

respeito delas na caixa de comentários. A interação atrai o espectador, o mantém 

estático – para afastar-se da solidão, isola-se do mundo: assim como a velocidade, a 

interação age como força centrípeta entre o espectador e o audiovisual.  

 
 
3.4 Apreender e dispersar 
 

Segundo Flusser, na sociedade atual “há vontade generalizada de dispersão, 

distração, divertimento” (FLUSSER, 2008, p.91). As imagens técnicas – em especial 

as audiovisuais, objeto de análise do presente trabalho – na cibercultura procuram 

agir como força centrípeta, atraindo e fixando o espectador e o isolando do mundo: 

em outras palavras, procura a dispersão da sociedade. Flusser descreve 

similaridades nas palavras dispersão, distração e divertimento. Divertir é distrair e 

distrair é dispersar. Frente a esses produtos audiovisuais, a massa procura a 

diversão, a distração, a felicidade, e com isso se dispersa. Segundo Flusser, 

 

tal felicidade geral e generalizada é precisamente o que o termo 

“cultura de massa” significa. O indivíduo dispersado e distraído, o 

indivíduo inconsciente, passa a ser elemento de massa, do “coletivo 
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inconsciente”, e as imagens que o divertem passam a ser os sonhos 

do coletivo. Sonhos de massa. Vista assim, a atual dispersão da 

sociedade se afigura tendência rumo à cultura de massa, à 

inconsciência geral, à felicidade. (FLUSSER, 2008, p.93) 

 

Conforme a análise de nosso corpus, não por acaso vemos a predominância 

dos vídeos de comédia no ambiente cibercultural. Trazem a felicidade, distraem, 

divertem. Atraem em direção a esses audiovisuais e prendem. A distração nada 

mais é que artifício para apreender a atenção e com isso dispersar a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho analisou as reverberações socioculturais do ambiente 

das webséries. O caminho das webséries se inicia no vazio da plataforma que 

precisa ser preenchida, passa pelos ecos das produções audiovisuais feitas para 

ocupar esse vazio e termina na suspensão espaço-temporal dos interatores, que 

consumindo são consumidos e dispersados das relações presenciais, anulando 

assim a corporalidade, o espaço geográfico circundante e, portanto, a alteridade 

concreta. As imagens se apresentam como janelas, mas obliteram o mundo e os 

sentidos; exceto os sentidos que são usados para ver e ouvir imagens. Esse 

movimento faz com que os sentidos de proximidade sejam afastados: perde-se o 

toque, os gostos, os cheiros e o próprio corpo – pode-se até ter a propriocepção 

comprometida, conforme foi desenvolvido anteriormente. 

A plataforma direciona o interator a preenchê-la de acordo com suas 

necessidades – trazer produtos audiovisuais, anunciantes publicitários e 

consumidores; buscando, portanto, monetizar mais e mais –, e é preenchida com 

imagens de imagens, levando os interatores a um afastamento cada vez maior do 

mundo. E nesse consumo eco-lógico, os consumidores são devorados pelas 

imagens. Viram espectros, imagens vazias deles mesmos que não mais os 

representam, se colocam como eles. Assim, eles comentam os episódios das 

webséries, interagindo com outros espectros, usando os audiovisuais como pretexto, 

como fio condutor de suas relações sociais não mais antropocêntricas, mas agora 

tecnocêntricas. Os interatores retornam ao mesmo ambiente para ver as mesmas 

coisas repetidas; com o abandono do mundo, os rituais passam a ser midiáticos – as 

webséries acalmam e consolam com estratégias de repetição. 

As webséries se utilizam de inúmeras repetições que permitem ritualização 

(muitas vezes, repetições mascaradas), se mostram velozes (como toda a lógica de 

vida em tempos de dromocracia cibercultural) e interativas (característica inerente à 

cibercultura).  

Por causa da velocidade, vive-se o terror da dromoaptidão, que obriga todos 

a estarem sempre atualizados – e se esse movimento não é acompanhado, sofre-se 

de morte simbólica própria da cibercultura, como demonstramos ao longo do 

presente trabalho . Perde-se o tempo da contemplação, o que faz o interator passar 
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da fome para a gula, consumindo ininterruptamente (nada mais o satisfaz) e ocorre a 

suspensão espaço-temporal; não se vive mais a pulsação da vida, nem sequer o 

tempo dos relógios, e o espaço geográfico circundante é anulado.  

A interatividade isola, e com medo da solidão e do vazio, mais imagens 

espectrais que interagem com outros espectros são criadas, e assim isolam mais 

ainda o interator. Os interatores vivem bunkerizados, em algum lugar e em lugar 

nenhum, portanto, desespacializados do mundo, agora em um espaço glocal, 

tocando o solo do ambiente das webséries, na espacialidade e temporalidade 

proposta por esses audiovisuais. Ocorre aí uma dispersão. E essa dispersão, essa 

suspensão espaço-temporal causada pela obliteração do mundo pelas imagens 

audiovisuais presentes nas webséries, faz com que o interator consuma mais 

webséries, gerando lucro para a plataforma de hospedagem de audiovisuais. Já 

consumidos, os interatores são consumidos novamente. Quando os interatores 

pensavam que produziam utilizando a plataforma para a divulgação de seus ideais, 

mal sabiam que a plataforma os usava para os ideais dela: monetizar com os ecos, 

com os espectros – em suma, em tintas enfáticas, com suas almas. 

Essas reflexões podem parecer um tanto quanto apocalípticas, mas 

pretendem se apresentar no sentido de revelação – afinal, apocalipse também 

significa revelação. Entender esse ambiente, no entanto, passa a ser fundamental; 

assim, pode-se ter consciência e continuar gerando ecos, audiovisuais que repetem 

modelos já impostos e que trabalham para a lógica apontada por este trabalho, ou 

pensar em novos modelos, que indiquem novos caminhos, novas reverberações – e 

que construam novos cenários a serem estudados.  
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