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RESUMO 

 

Com a revolução tecnológica dos últimos tempos, as empresas de comunicação midiática e de 

tecnologia têm apostado em novas opções de negócios, sobretudo para permitir que os 

espectadores/consumidores experimentem diferentes mídias. A partir da criação de plataformas 

de vídeo on demand, o acesso a informações por múltiplas telas e os serviços de armazenamento 

e de acesso on-line, surgiram outros hábitos de experimentação dos conteúdos audiovisuais. 

Assim, há o surgimento de um perfil de espectador, que faz uso da visualização conectada para 

ter acesso a dados quando desejar, onde desejar e como desejar. Para cada mídia há um tipo de 

experiência, mesmo que o caminho principal seja o fascínio pela imagem, principalmente, para 

entretenimento e para informação. A TV Digital não é apenas um novo aparelho televisor, mas 

também uma outra experiência com o audiovisual, já que o modelo on demand já vigora via 

cabo e satélite. Como exemplo, observam-se as estratégias do Netflix, plataforma que utiliza a 

Internet para exibir séries, documentários e filmes, vista como um fenômeno do futuro da 

televisão. Nessa perspectiva, é importante para os produtores de conteúdos audiovisuais 

conhecerem o perfil dos espectadores e quais formatos e gêneros têm maior audiência entre 

eles, na oferta on demand. O foco deste estudo é a experiência do espectador de aplicativos que 

oferecem conteúdo on demand e a análise das estratégias do Netflix para garantir a audiência 

dos seus produtos. 

 

Palavras-chave: Experiência. Televisão. Vídeo on demand. Cultura televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the technological revolution of recent times, media and technology companies have been 

betting on new business options, especially to allow viewers / consumers to try different media. 

Since the creation of video on demand platforms, the access of information through multiple 

screens and the services of storage and online access, other habits of experimentation of the 

audiovisual contents appeared. Thus, there is the emergence of a viewer profile, which makes 

use of the connected view to have access to data when they want, where they want and how 

they want. For each media there is a type of experience, even if the main route is the fascination 

with the image, mainly for entertainment and for information. Digital TV is not only a new TV 

set, but also another experience with the audiovisual, since the on demand model already 

operates via cable and satellite. As an example, we can see Netflix strategies, a platform that 

uses the Internet to display series, documentaries and films, seen as a phenomenon of the future 

of television. In this perspective, it is important for producers of audiovisual content to know 

the viewer's profile and which formats and genres have the highest audience among them, in 

the on demand offer. The focus of this study is the on demand content app viewers experience 

and the analysis of the Netflix strategies to ensure audience of their products. 

 

Keywords: Experience. Television. Video on demand. Television culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

No fim do ano de 2018, em grande parte do Brasil, o cenário cultural televisivo é de 

mudança, de transição de uma tecnologia, de alteração de comportamentos dentro dos 

domicílios, de surgimento de uma nova maneira de consumo. A transformação efetiva do 

analógico para o digital, a televisão aberta com sinal de transmissão com qualidade superior. 

Os telespectadores não são apenas a audiência da TV, pois há múltiplas plataformas para o 

acesso a conteúdos audiovisuais. Iniciou-se um ciclo, uma era que começou em princípios do 

século XX e que contribuiu para o surgimento de uma experiência cultural que gerou o 

nascimento de outras culturas. Até chegar aqui, o espectador passou por várias experiências. E 

elas foram analisadas por diferentes óticas. Caminhando para o futuro, serão novas 

experiências, outros estudos. Entretanto, até chegar a 2018, pensadores de distintas épocas 

deixaram suas opiniões, teorias, análises de tão apaixonante aparelho, do que ele faz, do que 

provoca, do modo como ele está no cotidiano, ou da maneira como a tela evoluiu.  

Se, neste momento, com o desaparecimento do sinal analógico, em algum canal fosse 

possível transmitir um programa de TV, de debates, ou documentário, o que seria falado em 

relação à experiência da televisão? Em um exercício de resgate do passado, já que se fez uma 

previsão futurista, nas páginas a seguir se reuniram ideias para tratar do tema. No movimento 

do zapping, pause. O assunto deste debate é instigante, envolvente, apaixonante.  

Há vinte anos, Hoineff (1996) desenhou um quadro catastrófico para as emissoras de 

televisão com a chegada do vídeo on demand, ao dizer que o telespectador não teria a noção de 

quem gerou o programa assistido nas múltiplas telas nem de onde foi a transmissão original, 

muito menos qual estúdio produziu o filme a que ele quer assistir. Para o autor, a revolução 

digital mudará a forma como a televisão transmitirá seus conteúdos, ou seja, não haverá o tempo 

real, exceto quando o jornalismo exigir.  

Para falar de televisão é preciso definir o corpus, ou seja, o conjunto de experiências 

que definem o que estamos justamente chamando de televisão, pois o conceito é um termo 

muito amplo, que se aplica a uma gama imensa de possibilidades de produção, distribuição e 

consumo de imagens e sons eletrônicos: compreende desde aquilo que ocorre nas grandes redes 

comerciais, estatais e intermediárias, sejam elas nacionais ou internacionais, abertas ou pagas, 

até o que acontece nas pequenas emissoras locais de baixo alcance, ou o que é produzido por 

produtores independentes e por grupos de intervenção em canais de acesso público.  

O principal objetivo desta dissertação é compreender a mudança da cultura e da 

experiência televisivas contemporâneas. Mas outros objetivos também direcionaram o 
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desenvolvimento do trabalho: identificar a aceitação dos gêneros e dos formatos que são 

oferecidos ao telespectador na perspectiva da TV Digital on demand no Brasil; demonstrar a 

história da televisão e a história do veículo de comunicação na história da cultura; contextualizar 

a implantação da TV Digital no Brasil; e, ainda, fazer uma análise do caso de sucesso do Netflix, 

que consolidou a mudança de comportamento do espectador de televisão. 

Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica, 

abordando temas como comunicação e tecnologia, mídia digital, televisão digital, sistemas de 

computação interativos, cultura digital, meios de comunicação, comunicação de massa, história 

da televisão, psicologia do consumidor e consumo midiático, tudo isso procurando construir 

uma ligação próxima com os estudos culturais. O intuito é buscar um embasamento teórico, 

desde o surgimento da televisão no Brasil até a consolidação da TV Digital como ferramenta 

de informação, entretenimento e negócios, para entender a experiência de assistir a imagens em 

movimento – tão fundamental para o homem – sob a ótica cultural, até chegar à cultura digital 

televisiva, que tem como representante o Netflix. 

Dessa forma, a dissertação se divide em três capítulos, de modo a guiar o leitor na 

compreensão dessa nova maneira de consumir o conteúdo televisivo. O primeiro passo para 

compreender a relação da humanidade com as imagens, e como elas se tornaram parte essencial 

da cultura, é entender o conceito de experiência. É por meio da experiência que o homem 

vivencia sua relação com as imagens, em especial as imagens em movimento a que assistimos 

em nossos televisores – ou, hoje em dia, nas múltiplas telas a que se tem acesso. No primeiro 

capítulo, então, será tratada a experiência da imagem, das manifestações imagéticas mais 

antigas, como as pinturas rupestres, às novas formas tecnológicas de representação virtual do 

mundo, seja ele real ou imaginário. Para isso, conta-se com o apoio teórico de autores como 

John Dewey, Edward Thompson, Adriano Duarte Rodrigues e Raymond Williams.  

O segundo capítulo se dedica a uma nova forma de consumir tudo aquilo que é 

produzido pela e para a televisão. É a experiência on demand. Partindo do pressuposto de que 

os antigos formatos de vídeo, como, por exemplo, o VHS, já eram um prelúdio de como a 

sociedade contemporânea, com todas as suas características fragmentadas e individualistas, 

viria a determinar a forma como iria consumir os produtos midiáticos, veremos como a televisão 

on demand revolucionou a forma como consumimos entretenimento: não mais apenas 

indivíduos sem voz, com a prerrogativa de absorver o que lhe é oferecido, sem opção, mas 

agora um ser participativo, que escolhe o que, quando e onde assistir ao conteúdo que se oferece. 

Aqui, os pensamentos dos autores Ellis Cahsmore, Newton Cannito, Roger Parry, João Paulo 
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Amaral Schlittler e Nelson Hoineff foram fundamentais para se entender a experiência on 

demand.  

Se o consumo pode ser entendido como um ato cultural, que contribui, inclusive, para a 

formação da identidade dos indivíduos, então, a mudança comportamental que serviços como 

a Netflix oferece acaba por ter um impacto também cultural na sociedade contemporânea. 

Faremos uma análise das mudanças trazidas por esse tipo de serviço, com a ajuda, 

principalmente, de autores dedicados aos estudos culturais, como Jesús Martín-Barbero, Néstor 

García Canclini, Michael Wolff e Chris Anderson.  

Ao relatar a trajetória das experiências televisivas da sociedade para elaborar esse 

estudo, busca-se conhecer e examinar as novas práticas de recepção que surgem com o serviço 

de vídeos on demand, especialmente, no contexto brasileiro, para, enfim, identificar as formas 

de engajamento dos espectadores e observar as mudanças que essa modalidade provocará.  
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1 A EXPERIÊNCIA DA IMAGEM 

 

“Mais orgânica do que a linguagem, a imagística procede de outro elemento 

cósmico, cuja mesma alteridade é fascinante.” 

Régis Debray 

 

Faça-se a luz! E Deus criou céu e terra, no mito. A grande explosão que criou espaço-

tempo, na ciência. E fez-se o homem, à sua imagem e semelhança, para governar sobre todas 

as coisas, mesmo com a indicação de que a inteligência humana fosse igual ou menor do que 

os animais de grande porte. Contudo, o homem pré-histórico se distinguiu entre todas as 

criaturas por sua capacidade de abstração. Por essa característica, apareceu a linguagem, 

diferencial, segredo e explicação da existência do homo sapiens. Por suas mãos, várias outras 

coisas passaram a existir. A história do homem é contada pelos seus feitos a partir do que as 

mãos produziram. Sobretudo, desde os primeiros registros imagéticos.  

Há 30-40 mil anos, o homem realizou pinturas e inscrições em grutas e rochedos. Os 

arqueólogos chamaram essas imagens de mitogramas. Assim, ao desenhar imagens sobre as 

superfícies das cavernas, o ser humano exprimia seu próprio universo interior. Suas ideias, suas 

observações, suas experiências. Tornando-se criador de formas, ele passou a se conhecer e a 

enxergar a si mesmo.  Com a elaboração desses símbolos, na era rupestre, o homem conseguiu, 

em seguida, registrar seu pensamento de maneira mais inteligível. Percebe-se, enfim, que, 

“desde o princípio da criação, a imagem foi ao mesmo tempo meio de expressão, de 

comunicação e também de adivinhação e iniciação, de encantamento e cura” (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2004, p. 15). E a cada trecho da história da humanidade, o fascínio pela 

imagem e o uso dela aumentaram gradativamente, pois a imagem é uma criação para expressar 

e refletir o próprio homem, começando, inicialmente, por meio da visão, um dos sentidos mais 

aguçados do corpo.   

Pela visão, observa-se, registra-se, aprende-se, transforma-se. Por isso, a imagem é um 

elo entre o mundo do que se vê e o mundo do que se compreende. Logo, entende-se a 

importância da imagem também na comunicação e no relacionamento entre as pessoas. Da era 

da pedra lascada até o movimento touch para ver fotos nos celulares e tablets, combinam-se 

conhecimentos e experiências de todas as gerações. Devido ao poder das informações, 

diferentes signos contribuíram para a aglomeração dos seres humanos, em tribos, em feudos, 

em cidades, no cinema, em frente à televisão, conectados em rede, pelo computador, em grupos 

do WhatsApp, na troca de nudes pelo SnapChat.    
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As imagens assumem muitas outras funções na sociedade: podem manter a fé e a 

religiosidade de pequenas ou grandes comunidades, reunindo multidões em templos 

monumentais ou em volta de figuras e objetos sagrados; podem servir de elemento de 

dominação, como nos majestosos desfiles militares da Roma Antiga, numa 

demonstração de força e poder; podem tornar-se instrumento de sedução, como 

acontece na propaganda; ou podem servir de fonte de reflexão. Elas são criadas para 

expressar ideias ou sentimentos que nos mostram como somos: é como se 

estivéssemos diante de um espelho mágico capaz de revelar-nos as nossas almas. 

(KON, 2007, p. 3)  

 

Portanto, seja no corpo, em forma de tatuagens ou pinturas simbólicas para determinado 

grupo, seja em estruturas construídas pelo homem, como a Muralha da China ou o Muro de 

Berlim, que denotam força e dominação; seja em obras sacras veneradas pela fé ou por meio 

das telas pintadas por artistas de qualquer tempo; seja pelo espelho negro das telas eletrônicas 

(tevê, computador, celular); ao entrar em contato com essas imagens, há um tipo de experiência, 

o surgimento de um sujeito que incorpora um modo de utilizá-las, identificando-se com elas, 

ou criando outras formas de uso. Sem levantar questões mais profundas, mas, para o uso de 

cada imagem, o sujeito veste um uniforme de comportamento social. Ora como criador, ora 

como espectador, principalmente, quando esse sujeito utiliza e se apropria de novos modos de 

distribuição audiovisual, objeto deste estudo.  

O cinema, exemplo clássico da imagem em movimento, passou por diversas fases desde 

a sua primeira exibição, no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris. A cada mudança tecnológica, 

o espectador também se transformou, modificando a maneira de experimentar o conteúdo 

exibido nas diversas telas possíveis para a exibição de filmes. Na sala escura surgiu um 

espectador, que se reunia para uma experiência coletiva, porém ficava estático e quase 

silencioso para acompanhar uma projeção, agendada e paga. Em menos de cinquenta anos, a 

indústria do cinema evoluiu do cinematógrafo, em 1894, até a exibição do primeiro longa-

metragem colorido e sonoro: Branca de Neve e os sete anões, de Walt Disney.  

Nesse percurso do tempo e com o passar dos anos, sobretudo com a expansão 

tecnológica, das necessidades sociais, políticas e econômicas, a experiência do coletivo se 

altera. Outros modelos diante do audiovisual vão sendo incorporados ao dia a dia da sociedade. 

As famílias dão lugar de destaque na casa para os televisores. Há a multiplicação dos monitores 

de vídeos. A indústria das multitelas disponibiliza no mercado aparelhos eletrônicos com 

variadas funções. Logo, têm-se diferentes modos de distribuição e de produção de conteúdos 

audiovisuais. Assim, desenvolvem-se novas experiências de consumo e de atenção às imagens 

e, consequentemente, novos espectadores. Com a internet, o vídeo on demand (VOD) se torna 

outra possibilidade de experiência audiovisual. A relação com o espaço e o tempo se altera. O 
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espectador é também internauta, com novo comportamento, com mobilidade, com uma nova 

identidade, e outra prática, outros hábitos.   

Para se apresentar uma contribuição teórica e com a intenção de categorizar as 

experiências do espectador diante dos primeiros registros da imagem em movimento até 

alcançar o consumo do vídeo on demand, inicia-se uma análise do que é experiência por meio 

de uma narrativa histórica desses acontecimentos citados anteriormente e também 

conceitualmente.  

 

1.1 Experiência: definições conceituais  

O verbete experiência, de acordo com o Dicionário Houaiss (2009), é descrito como  

 

[...] qualquer conhecimento obtido pelos sentidos, forma de conhecimento abrangente, 

não organizado, ou de sabedoria, adquirida de maneira espontânea durante a vida; 

prática. Forma de conhecimento específico, ou de perícia, que, adquirida por meio de 

aprendizado sistemático, se aprimora com o correr do tempo. 

  

A partir desse conceito, entende-se que, em geral, a experiência está relacionada ao 

conjunto dos sentidos – tato, audição, paladar, visão, olfato –, e que estes interagem com a 

cognição de um agente. Porém, alguns teóricos vão além dessa explicação simplória. Sem 

querer esgotar o tema, visto que se busca apenas uma noção do conceito de experiência para se 

entender o comportamento do sujeito que consome/experimenta/produz conteúdos 

audiovisuais, parte-se para apresentação de algumas análises de estudos sobre o assunto.  

A partir da leitura de textos que analisam a obra do historiador inglês Edward Palmer 

Thompson (1924-1993) – um dos precursores dos estudos culturais –, como Ferreras (1999), 

Nicolazzi (2004), Martins (2006), Júnior (2011), espera-se demonstrar como o teórico discutia 

os conceitos de experiência e de cultura popular, quando procurou resgatar a formação de ações 

coletivas originárias de movimentos sociais e populares da Inglaterra do século XVIII, época 

da industrialização, que gerou como consequência uma mudança histórica na sociedade. Em 

seus trabalhos acadêmicos, ele procurou valorizar e evidenciar as experiências de homens e 

mulheres reais procedentes em suas ações históricas vividas e vivenciadas. 

Ao buscar a relação entre as classes, a cultura e os processos formativos e constitutivos 

da dita classe,1 Thompson buscou demonstrar que essa diversidade de mediações é parte de 

uma experiência comum. Assim, o teórico 

                                                           
1 Classe é, para Thompson, um fenômeno histórico composto por uma multidão de experiências em relação umas 

com as outras e, num constante fazer-se, e não uma categoria analítica ou estrutural. (THOMPSON, 1987, p. 11 e 

12 apud FERRERAS, 1999, p. 311) 
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[...] achou na experiência a solução prática para analisar comportamentos, condutas e 

costumes na sua relação na cultura – na realidade com culturas específicas – com 

conteúdos de classe, histórica e geograficamente datados – a classe operária ou os 

trabalhadores rurais na Inglaterra do século XVIII e do início do XIX. (FERRERAS, 

1999, p. 311).  

 

Portanto, para compreender um fato qualquer, como um fenômeno social – no caso desta 

dissertação, a cultura do on demand –, por exemplo, é preciso recuperar as evidências históricas, 

buscando entender como homens e mulheres agem e pensam dentro de determinadas condições, 

pois eles definem e redefinem suas práticas e pensamentos pela experiência. Para Thompson, 

“entender a experiência na vida dos homens e de mulheres é compreender o diálogo existente 

entre ser social e consciência social”. O teórico explica ainda que é por meio da categoria 

experiência que “se compreende a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um 

grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo 

de acontecimento”. (MARTINS, 2006, p. 116). 

Ao relacionar experiência e cultura, Thompson considera que a experiência vivida, além 

de pensada, é também sentida pelos sujeitos, como cita Martins (2006):  

 

As pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no âmbito 

do pensamento e de seus procedimentos [...] Elas também experimentam sua 

experiência como sentimento e lidam com esse sentimento na cultura, como normas, 

obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou (através de 

formais mais elaboradoras) na arte ou nas convicções religiosas (THOMPSON, 1981, 

p. 189 apud MARTINS, 2006, p. 117).  

 

Para Thompson, a existência concreta de uma classe evidencia-se pela identidade de 

interesses e valores, partilhados por indivíduos segundo uma experiência em comum, que se 

contrapõe a interesses e valores de outros indivíduos que partilham uma experiência diversa e 

que, de modo semelhante, constituem uma classe antagônica. Logo, o conceito de experiência 

pode ser entendido também como uma mesma ação praticada por diversos indivíduos, no 

mesmo espaço. Ela aparece como resposta mental e emocional dos indivíduos ou grupos sociais 

em determinados acontecimentos. Nicolazzi explica também em sua análise que, segundo 

Thompson, não existe produção sem cultura, ou seja, a “cultura determina o processo histórico 

tanto quanto a economia e, a partir dessa concepção, a luta de classes é, ao mesmo tempo, uma 

luta de interesses e valores elaborados culturalmente”. Para o teórico, a experiência aparece 

primeiramente no âmbito da cultura,  

 

[...] o que muda, assim que o modo de produção e as relações produtivas mudam, é a 

experiência de homens e mulheres existentes [...] a transformação histórica acontece 

não por uma dada “base” ter dado vida a uma “superestrutura” correspondente, mas 

pelo fato de as alterações nas relações produtivas serem vivenciadas na vida social e 

cultural, de repercutirem nas ideias e valores humanos e de serem questionadas nas 
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ações e crenças humanas (THOMPSON, 2001, p. 260-262 apud NICOLAZZI, 2004, 

p. 118) 

 

Nicolazzi (2004, p. 103) apresenta ainda, em suas análises, o conceito de experiência a 

partir da obra do pensador francês Michel Foucault, que admite tal ideia como fundadora e 

condição da história. Ele descreve que a “experiência origina a ciência, que, por sua vez, 

possibilita novas experiências, e há entre as duas um espaço no qual se localiza o saber”. Para 

justificar seu pensamento, Nicolazzi recorre a Foucault (1999b, p. 117 apud NICOLAZZI, 

2004, p. 103):  

Entre a ciência e a experiência há o saber: não absolutamente como mediação 

invisível, como intermediário secreto e cúmplice, entre duas distâncias tão difíceis ao 

mesmo tempo de reconciliar e de distinguir, de fato, o saber determina o espaço onde 

podem separar-se e situar-se, uma em relação à outra, a ciência e a experiência. 

 

Contudo, conforme informa Nicolazzi, essa concepção na obra de Foucault era polêmica 

e foi criticada, pois havia a ausência de um sujeito da experiência. Essa perspectiva, entretanto, 

foi mudando ao longo dos anos nos estudos do francês, que passou a relacionar experiência e 

subjetividade, mostrando que a experiência se dará em um espaço de ação no qual serão 

constituídos sujeitos históricos segundo processos definidos historicamente, pois o indivíduo 

se relaciona consigo mesmo e com os outros. Segundo Foucault, “é a experiência que é a 

racionalização de um processo, ele próprio provisório, que termina num sujeito ou em vários 

sujeitos” (FOUCAULT, 1984c, p. 137 apud NICOLAZZI, 2004, p. 104). 

Foucault afirmava ainda que a experiência é a correlação, numa cultura, entre campos 

de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade. E que o ser se constitui 

historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo ser pensado. O pensador se 

aprofunda no tema, destacando que “os indivíduos, no processo de constituição de si mesmos 

enquanto sujeitos de uma experiência singular, encontram maneiras diferentes de se conduzir, 

ou seja, de agir em relação a um ‘código de ação’ que define os contornos de uma experiência 

possível” (NICOLAZZI, 2004, p. 106).  

Ao estabelecer pontos em comum nas obras de Thompson e Foucault, Nicolazzi (2004) 

conclui que “a experiência pode ser vista muito mais como uma ideia norteadora de determinada 

postura epistemológica (para Thompson, história como estudos das semelhanças; para 

Foucault, como estudo das diferenças), do que como um conceito inserido em uma narrativa, 

utilizado para garantir a dinâmica temporal de um definido processo”. O autor evidencia 

também que “a experiência diz respeito a um processo no qual, segundo condições tais, dá-se 

um fenômeno cuja construção é simultânea à constituição daquele que age enquanto sujeito”. 

E completa: “Experiência e subjetividade tornam-se mais compreensíveis quando relacionadas 
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com duas outras categorias – ação e tempo. O resultado é o enlace entre um sujeito da ação e 

sua experiência de tempo”. O autor demonstra, por fim, que “Foucault e Thompson estabelecem 

o conceito de experiência como espaço onde uma ação desenvolve-se segundo articulações de 

tempo distintas” (NICOLAZZI, 2004, p. 122).  

Outra contribuição teórica para se entender o que é a experiência é a proposta pelo 

filósofo americano John Dewey2 (1859-1952), que acreditava que a democracia e a ciência 

contribuíram para a modernização da sociedade. Ele foi um dos propositores e divulgadores do 

pragmatismo americano, que é um movimento filosófico de renovação, confundido com 

oportunismo e busca de sucesso material, entendendo a democracia como a forma de vida mais 

apropriada ao progresso. Ligado à educação e às metodologias de ensino escolar, Dewey dizia 

que “o aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, e isso só é possível num 

ambiente democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento” (RAMALHO, 

2011). A filosofia do pragmatismo de Dewey defendia ainda que a ciência e o conhecimento 

deveriam ser pensados como uma forma de atender as necessidades humanas. Logo, ela 

consistia em 

[...] uma tentativa de estabelecer uma teoria lógica precisa dos conceitos, dos juízos e 

inferências em suas várias formas, principalmente pela consideração de como o 

pensamento funciona nas determinações experimentais e de consequências futuras. 

(DEWEY, 2008, p. 126) 

 

No livro Arte como experiência, publicado em 1934, como resultado de várias palestras 

ministradas na Harvard University, o filósofo apresentou um trabalho a respeito da estrutura 

formal da arte e seu impacto sobre o espectador, leitor e ouvinte. No primeiro capítulo – “A 

criatura viva” –, Dewey demonstrou que toda criatura viva recebe e sofre a influência do meio, 

e a essa afirmação ele deu o nome de experiência. O teórico via a experiência como uma fase 

na natureza, onde ocorre a interação entre o ser e o ambiente, e ambos são modificados. A 

experiência poderia ser considerada educativa se ela aumentasse a qualidade das interações no 

ambiente e servisse como base para as interações ainda mais amplas no futuro. Na proposta 

deweyana, a experiência não tem começo nem fim, apresentando-se como um todo, um fluxo 

apreendido por meio dos sentidos em um movimento de estabelecer e de expandir certos 

padrões nas ações. Ou seja, segundo ele, experiência não é conhecimento acumulado ao longo 

do tempo. Para ele,  

 

                                                           
2John Dewey (Estados Unidos, 1859-1952). Psicólogo, filósofo, educador, cientista político e social norte-

americano, doutorou-se em filosofia pela Johns Hopkins University em 1884. Lecionou nas universidades de 

Michigan, Minnesota, Chicago e Columbia, onde encerrou sua carreira docente. Ele próprio descrevia sua vida 

como a busca de “uma ideia razoavelmente clara e distinta dos problemas subjacentes às dificuldades e aos males 

que experimentamos [...] na vida prática”. 
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A experiência não se limita ao ato no presente, mas também remonta ao que foi 

aprendido no passado e reporta ao futuro para se aprimorar a inteligência enquanto 

existe algum problema. O ser humano sofre a experiência e reage ao mesmo tempo. 

É um ser vivo que está em seu ambiente, sente a repercussão, reage com a lógica e 

busca conseguir os meios para se adaptar. O ponto central para Dewey não é o sujeito 

nem o objeto, nem a natureza nem o espírito, mas as relações entre eles: a experiência 

significa integração. As ideias e os fatos não existem fora da experiência. (DEWEY, 

1958/1980 apud SANTOS, 2011). 

 

Logo, entende-se que, de acordo com Dewey, a natureza da experiência é determinada 

pelas condições essenciais da vida e, embora “o ser humano seja diferente das aves e das feras, 

compartilha funções vitais básicas com elas e tem de fazer os mesmos ajustes basais, se quiser 

levar adiante o processo de viver” (DEWEY, 1934/2010, p. 74). Em sua forma elementar, no 

meio ambiente, a interação com ele, a adaptação ao meio em que se vive, a satisfação de 

necessidades, a experiência é o equilíbrio das contradições. É, portanto, o entendimento com o 

meio, com os conflitos, com as necessidades de sobrevivência. A experiência surge quando há 

uma adaptação de todo o ser, algo que absorve as lembranças do passado e as expectativas do 

futuro. No seu auge, a interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e 

acontecimentos. Segundo o filósofo, a experiência, essa negociação consciente entre o eu e o 

mundo, é uma característica irredutível da vida, e não há experiência mais intensa do que na 

arte, tema a que ele recorre para que seja possível compreender a experiência em si e também 

a experiência estética. O objeto artístico, por si só, não existe até ser presentificado pelo 

observador, que, segundo seus próprios interesses, recriará o processo de seleção, 

simplificação, iluminação e condensação empregados pelo artista para só então perceber e 

aceitar o objeto como obra de arte. De acordo com Dewey (1934/2010, p. 84), “a experiência é 

a arte em estado germinal. Mesmo em suas formas rudimentares, contém a promessa da 

percepção prazerosa que é a experiência estética”. Ele acrescenta ainda que  

 

Em grande parte de nossa experiência, nossos diferentes sentidos não se unem para 

contar uma história comum e ampliada. Vemos sem sentir; ouvimos, mas apenas 

como um relato em segunda mão – segunda mão por ele reforçado pela visão. 

Tocamos, mas o contato permanece tangencial, porque não se funde com as 

qualidades dos sentidos que mergulham abaixo da superfície. Usamos os sentidos para 

despertar a paixão, mas não para servir ao interesse do discernimento, não porque esse 

interesse não esteja potencialmente presente no exercício do sensorial, mas porque 

cedemos a condições de vida que forçam os sentidos a se manterem como excitações 

superficiais. O prestígio vai para aqueles que usam a mente sem a participação do 

corpo e que agem vicariamente através do controle dos corpos e do trabalho de 

terceiros. (DEWEY, 1934/2010, p. 87) 

 

Percebe-se, entretanto, que a experiência em si é incompleta, pois as ideias não são algo 

fluido, puramente mental, elas formam um fluxo como fases afetivas e práticas, expressas em 

símbolos. A interação criatura/meio resulta em adaptação; há um padrão, há uma estrutura, em 
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que a ação expressa e amplia as experiências, do que resulta inteligência, habilidade, 

sensibilidade. De acordo com Dewey, quem descreve a anatomia da experiência faz uma 

compartimentalização das ocupações e dos interesses. Essa compartimentalização acarreta a 

separação entre forma de atividade comumente chamada de “prática” e a compreensão entre a 

imaginação e o fazer executivo, entre o propósito significativo e o trabalho, entre a emoção, de 

um lado, e o pensamento e a ação, de outro. Essas divisões são inerentes à própria constituição 

da natureza humana. Por fim, Dewey (1934/2010, p. 88) afirma que “a experiência é o resultado, 

o sinal e a recompensa da interação entre organismo e meio que, quando plenamente realizada, 

é uma transformação da interação em participação e comunicação”.  

Uma das maneiras de compreender a essência da experiência é em relação à arte, pois 

ela é um ato de reprodução ou imitação do cotidiano, que reflete as emoções e as ideias 

associadas às principais instituições da vida social, como informa Dewey ao demonstrar o 

significado das artes para os gregos atenienses. De tal modo, para o autor, “a arte celebra com 

intensidade peculiar os momentos em que o passado reforça o presente e em que o futuro é uma 

intensificação do que existe agora” (DEWEY, 1934/2010, p. 82). Reforçando essa ideia, Dewey 

(1934/2010, p. 93) revela que 

A existência da arte é a prova concreta de que o homem usa os materiais e as energias 

da natureza com a intenção de ampliar sua própria vida, e de que o faz de acordo com 

a estrutura de seu organismo – cérebro, órgãos sensoriais e sistema muscular. A arte 

é a prova viva e concreta de que o homem é capaz de restabelecer, conscientemente 

e, portanto, no plano do significado, a união entre sentido, necessidade, impulso e 

ação que é a característica do ser vivo. 

 

Ao diferenciar a experiência comum, que são as atividades corriqueiras, o dia a dia, as 

ações sem valor, que são desempenhadas pelo homem sem que haja uma interação mais 

profunda com o conhecimento em torno da ação, da experiência estética, que são as atividades 

feitas com satisfação, com habilidade, com engajamento, Dewey mostra que o prazer do 

cotidiano reforça as tradições raciais e grupais e os hábitos da vida como o prazer de colecionar, 

de expor, de possuir e exibir – no caso de quem compra objetos de arte – simulam valores 

estéticos. Para ter uma experiência estética é preciso compreender as interações do objeto. 

Logo, 

As origens da arte na experiência humana serão aprendidas por quem vir como a graça 

tensa do jogador de bola contagia a multidão de espectadores; por quem notar o deleite 

da dona de casa que cuida de suas plantas e o interesse atento com que seu marido 

cuida do pedaço de jardim em frente à casa; por quem perceber o prazer do espectador 

ao remexer a lenha que arde na lareira e ao observar as chamas dardejantes e as brasas 

que se desfazem (DEWEY, 1934/2010, p. 62). 
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Outra perspectiva para se alcançar um conceito de experiência parte do professor 

português Antônio Duarte Rodrigues, teólogo e sociólogo com estudos em Teoria da 

Comunicação. Ao longo de sua obra Comunicação e cultura – a experiência cultural na era da 

informação, o autor diferencia os conceitos de tradição e modernidade, com o intuito de 

explanar sobre a experiência do sujeito, dizendo que “os conceitos de tradição e de modernidade 

definem maneiras diferentes de entender a experiência, de legitimar os discursos e as ações, os 

modos de vida e os comportamentos” (RODRIGUES, 1999, p. 52). Tradição e modernidade 

são, portanto, categorias e representações relativas da experiência, não podendo ser definidas 

independentemente uma da outra. Conforme Rodrigues, experiência é a ruptura de algo já 

estabelecido, de uma herança anterior.  

A experiência compreende um conjunto de saberes formados de crenças firmes, 

fundamentadas no hábito, ao contrário do saber científico, que é fundamentado numa indagação 

racional metodicamente conduzida (RODRIGUES, 1999, p. 3). O autor ainda esclarece a 

diferença entre experiência e experimentação, mostrando que a experiência “capacita o seu 

possuidor para compreender sempre novas situações, ainda não experimentadas, a partir de uma 

sabedoria adquirida que fornece modelos e esquemas de comportamento razoáveis adequados 

às diferentes situações da vida”, ao passo que a experimentação “incide sobre fenômenos novos 

ainda não compreendidos”. Por meio da experimentação será possível adquirir uma nova 

experiência, mas a experiência é independente da experimentação que está eventualmente na 

sua origem. Todavia, a experiência do outro também é um saber que pode ser adquirido por 

outros sem que haja uma experimentação. Um dos fundamentos da experiência é o da 

interiorização das regras pelo hábito. Rodrigues (1999) nomeia o conjunto de saberes que 

permitem distinguir entre as formas agradáveis e as desagradáveis, entre as que dão prazer e as 

que dão desprazer, de dimensão estética da experiência. Assim, ele afirma que 

 

A maneira moderna de legitimar os saberes, os comportamentos, os discursos, é, no 

entanto, completamente diferente da tradicional. Enquanto para a tradição, é a 

evocação e a invocação de um mesmo fundo coletivo herdado e aceite em função da 

sua autoridade que serve de fundamento legitimador, para o pensamento moderno é a 

indagação autônoma do sujeito que legitima a conformidade dos saberes, das ações e 

dos discursos. (RODRIGUES, 1999, p. 64) 

 

Rodrigues (1999) demonstra também que a identidade do homem se forma a partir de 

suas experiências. Ele pode viver identidades tidas como padrões, como ser pai, filho, professor 

etc. Algumas dessas identidades podem ser mais ou menos permanentes, definindo o perfil de 

uma identidade constante, ao passo que outras são transitórias e ocasionais, mas  
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delimitação da experiência do quotidiano não se confunde, por conseguinte, com a 

delimitação do domínio da experiência individual: o mesmo indivíduo desempenha 

efetivamente uma grande diversidade de experiências e uma mesma experiência é 

habitualmente partilhada por um grande número de indivíduos. (RODRIGUES, 1999, 

p. 90) 

 

 Mesmo sendo um conjunto de saberes fundados no hábito, a experiência depende de 

mecanismos da memória, como reconhecimento e familiaridade. Dessa maneira, Rodrigues 

postula que  

A experiência é um conhecimento que se possui no presente, mas que se refere, no 

entanto, sempre a algo de ausente que se reporta ao passado e se considera como 

perdido. É nesta relação entre a perda e o retorno de algo de ausente que se cava o 

destino do homem, naquilo que o distingue dos outros seres, o de ser, como já 

reconhecia Aristóteles, “dotado de logos”, no duplo sentido deste termo, dotado, ao 

mesmo tempo, de linguagem e de razão. (RODRIGUES, 1999, p. 101) 

 

Para entender a experiência moderno-contemporânea, é preciso entender também o 

fenômeno do consumo, que vai além das trocas comerciais – de objetos por dinheiro, por 

exemplo –, pois também pode ser visto como um fenômeno cultural, já que, como relatam 

Rocha e Aucar (2014), os objetos e a circulação de mensagens midiáticas são um suporte para 

articular trocas entre as pessoas, instalar vínculos, agrupar semelhanças, construir diferenças, 

produzindo e mantendo códigos de relacionamento.  

 

O consumo é, portanto, o sistema que classifica bens e identidades, coisas e pessoas, 

diferenças e semelhanças na vida social contemporânea. Por isso dizemos que 

produtos e serviços falam entre si, falam conosco e falam sobre nós. [...] Bens de 

consumo expressam nosso lugar na sociedade, quem é próximo ou distante, expressam 

nossos “interiores”, sentimentos ou desejos e, no mesmo processo, expressam as 

relações dos próprios bens entre si. (ROCHA; AUCAR, 2014, p. 106) 

 

A partir do cruzamento dessas perspectivas acerca de estudos diversos sobre 

experiência, conclui-se que ter ou vivenciar uma experiência é possuir um conjunto de saberes, 

criar habilidades relacionadas ao trabalho, entender-se como pertencente a uma classe – quer 

seja da dicotomia burguesia/operariado, quer seja de um grupo de perfis sociais, como 

internautas, espectadores, leitores, que demonstram um comportamento semelhante – e alcançar 

uma formação de valores, sociais e culturais. Experiência é um fenômeno que pode ser estudado 

a partir da ótica da cultura. A experiência histórica é a experiência de um sujeito da história. 

Desse modo, destaca-se, a seguir, a experiência do homem e as suas relações com a imagem, 

bem como as transformações dele a partir dos suportes, além da mudança tecnológica dessas 

plataformas e o que elas provocaram na identidade dos sujeitos que as utiliza(ra)m.   
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1.2 A experiência das telas 

Ao longo da história, a humanidade experimenta diferentes maneiras para explorar e 

fazer uso da imagem. Das cavernas aos selfies, dos hieróglifos aos video mappings, da caligrafia 

à escrita computadorizada, do analógico ao digital. Gradativamente, em diferentes experiências, 

sejam estéticas, sejam para entreter ou informar, o desenvolvimento da linha do tempo do 

homem está conectado às técnicas de manipulação da imagem, sobretudo aquela que possui 

movimento. Foi assim no interior das rochas pintadas que refletiam o balançar das fogueiras, 

cujo fogo iluminava as figuras utilizadas para que os chefes relatassem suas narrativas aos 

outros membros das tribos. É assim quando o sujeito registra com sua câmera acoplada ao 

celular um acidente ocorrido em qualquer parte desse planeta chamado Terra. Tudo isso faz 

parte da ampla história cultural do homem.  

No período pré-histórico, não existia o pensamento tecnológico, mas o fascínio pela 

imagem era inerente ao ser humano, que desenvolveu a combinação imagem-luz-ambiente 

como instrumento para a criação de diferentes inventos. Nesse mundo, o objeto criado servia 

de referência para algo que seria produzido a seguir. À medida que eram criados, apareciam 

inovações de desenho e de técnicas, com soluções visuais cada vez mais aperfeiçoadas. Logo, 

entende-se que, antes da reprodução técnica de imagens com mecanismos mecânicos e 

eletrônicos, já ocorria uma cultura audiovisual, com experiências que foram se acumulando 

com a colaboração de várias culturas.  

Por cultura, compreende-se, conceitualmente, a definição usada por Hagemeyer (2012, 

p. 61), que diz que ela é a “maneira como os homens organizam sua visão de mundo, dando 

sentido à sua existência através de um conjunto de práticas e representações simbólicas”. 

Quando se associa o termo à valoração das imagens e dos sons, o autor afirma que é “possível 

perceber a conformação de uma linguagem audiovisual que servirá de base para futuras formas 

de expressão em vídeo”. (HAGEMEYER, 2012, p. 61)   

Assim, a cada nova modalidade de uso da imagem surge também um outro tipo de 

espectador, principalmente a partir do século XIX, na era industrial, quando diferentes técnicas 

traziam outras formas de aprendizado, de expressão, de comunicação e de diversão. Esse 

espectador da imagem em movimento aparece após o surgimento de  

 

um dispositivo que viria a se tornar aquele sobre o qual se baseia amplamente a 

hipermodernidade – a tela – e que se impôs, na virada do século XIX, como a 

linguagem representativa dos tempos modernos: o cinema. (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 74) 
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Contudo, há uma experiência audiovisual que pode ser considerada precursora do 

cinema, que era o hábito da reunião de pessoas dentro das cavernas, para observar os desenhos 

que estavam inscritos nas pedras. Arlindo Machado (1997), ao demonstrar a história do cinema, 

promove um retorno às origens da sétima arte, fazendo uma analogia do contexto de vida do 

homem no paleolítico – quando os grupos de humanos começaram a utilizar utensílios feitos de 

rocha ou chifres de animais para caçar e para se protegerem – com a ideia da sala escura, o 

comportamento individualizado do espectador ao prestar atenção às narrativas e a convivência 

coletiva em busca de entretenimento ou informação. O autor explica que  

 

[...] nossos antepassados iam às cavernas para fazer sessões de “cinema” e assistir a 

elas. Muitas das imagens encontradas nas paredes de Altamira, Lascaux ou Font-de-

Gaume foram gravadas em relevo na rocha e os seus sulcos pintados com cores 

variadas. À medida que o observador se locomove nas trevas da caverna, a luz de sua 

tênue lanterna ilumina e obscurece partes dos desenhos: algumas linhas se 

sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, ao passo que outras desaparecem nas 

sombras. Então, é possível perceber que, em determinadas posições, vê-se uma 

determinada configuração do animal representado (por exemplo, um íbex com a 

cabeça dirigida para a frente), ao passo que, em outras posições, vê-se configuração 

diferente do mesmo animal (por exemplo, o íbex com a cabeça voltada para trás). E 

assim, à medida que o observador caminha perante as figuras parietais, elas parecem 

se movimentar em relação a ele (o íbex em questão vira a cabeça para trás, ao perceber 

a aproximação do homem) e toda a caverna parece se agitar em imagens animadas. 

(MACHADO, 1997, p. 13) 

 

Cada sociedade cria seus próprios rituais de identidade, definindo símbolos visuais e 

sonoros, remetendo a como nasceu a tribo, o clã, a nação etc. As narrativas audiovisuais foram 

evoluindo para reforçar essas histórias, fazendo com que o grupo pudesse memorizar seus 

conhecimentos e repassá-los às gerações seguintes. Portanto, os recursos musicais, a invenção 

da escrita, a poesia, a dramatização, que surgiu com o teatro grego, os espetáculos de ópera – 

que combinavam drama e música –, contribuíram para o surgimento da linguagem audiovisual. 

Contudo, essa experiência, como já foi dito anteriormente, começou no paleolítico, como, por 

exemplo, nas cavernas de Altamira, na Espanha, onde há uma pintura rupestre de um javali com 

oito patas, que dá a ideia de uma imagem em movimento, mostrando que havia uma 

preocupação do autor da imagem em retratar uma ação do animal, conforme mostra a imagem 

abaixo, para dar a sensação que ele estaria caminhando ou correndo:     
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Figura 1 – Javali com oito patas 

Fonte: ANIMAÇÃO S.A., 2015. 

 

Outro exemplo são imagens das mãos negativas na caverna de Pech Merle, na França, 

que, segundo Dubois, “já exigiam um dispositivo técnico de base, constituído de um tubo vazio, 

um pigmento em pó, o sopro do ‘autor’, um muro-tela, uma mão-modelo posta sobre a 

superfície e uma dinâmica particular articulando todos estes elementos (a projeção)” (DUBOIS, 

2004, p. 33), vistas também como um produto tecnológico precursor do cinema, conforme se 

vê abaixo: 

 

 

Figura 2 – Mão negativa e pontos, Pech Merle – França. C. 25.000 a.C. 

Fonte: Wikipedia 

 

Os suportes, ao longo do tempo, foram mudando. Das formações rochosas das grutas às 

paredes de pedras das sociedades da Antiguidade, passando pelo linho das telas de pintura e 

pelo papel fotográfico, o homem nunca deixou de buscar novos meios de expressar-se 

imageticamente. Fazendo um salto exagerado na história da imagem, chega-se ao século XIX, 

quando aconteceram estudos sobre a visão e a forma como os movimentos são registrados pela 

mente. Estudos que contribuíram para a construção do pré-cinema, ao lado dos diferentes 

inventos ópticos que foram surgindo, como o Taumatrópio, o Fenacistoscópio, o Zootrópio e o 

Praxinoscópio. Cada um deles, afirma Ferreiro Junior (2015, p. 33-39), trouxe mudanças 
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significativas no consumo da imagem em movimento e, ao mesmo tempo, construíram um 

espectador pronto para o surgimento do cinema.  

 

A característica fundamental desses instrumentos é que eles ainda não são cinema; 

são formas incipientes, concebidas de maneira imperfeita. Há uma ligação óbvia entre 

o cinema e essas máquinas da década de 1830, mas em geral trata-se de uma relação 

dialética de inversão e oposição, em que características desses aparelhos anteriores 

foram negadas ou ocultadas. Ao mesmo tempo, há uma tendência a agrupar todos os 

dispositivos ópticos do século XIX e tomá-los como parte de um vago ímpeto coletivo 

em direção a níveis cada vez mais elevados de verossimilhança. Essa abordagem 

ignora as singularidades conceituais e históricas de cada um deles. (CRARY, 2012, p. 

110 apud FERREIRO JUNIOR, 2015, p. 33) 

 

Portanto, pode-se concluir que, a partir dos dispositivos e fatos históricos, começam a 

surgir o espectador do cinema e sua experiência de atenção, de olhar fixo na figura, estática ou 

em movimento, de utilização de equipamentos audiovisuais, bem como de experimentações em 

relação às projeções animadas. Para André Bazin, citado por Gutfreind (2005, p. 30), "a câmera 

realizou um sonho ancestral do homem: reproduzir a realidade e reproduzir-se a sim mesmo".  

Não se trata aqui de demonstrar toda a história da imagem, mas, para efeito de 

informação, de acordo com Dubois (2004), há uma série de exemplos que contribuíram para a 

gênese do cinema, como: pinturas de afrescos egípcios, estátuas gregas modeladas em bronze, 

estátuas romanas erigidas em mármore, iluminuras dos manuscritos medievais, pintura clássica 

– sobretudo as invenções ligadas à “perspectiva artificial” do Renascimento –, gravuras de 

diversas formas e feitas em diferentes suportes como madeira, pedra, cobre etc. O autor 

acrescenta que ainda surgiram, paralelamente às técnicas artísticas, dispositivos tecnológicos 

que motivaram as diferentes experiências audiovisuais como a fotografia, o cinematógrafo, a 

televisão/vídeo e a imagem informática (DUBOIS, 2004, p. 33). Logo, entende-se que os 

avanços tecnológicos constantes que sucederam a invenção propriamente dita do cinema 

determinaram como seria a experiência do audiovisual ao longo da história, bem como as 

maneiras de se consumir, produzir e distribuir vídeos.  

Oficialmente, de acordo com Bergan (2007, p. 16-17), quando os irmãos Auguste e 

Louis Lumière inventaram o cinema, em 1895, tecnologias muito semelhantes já existiam. Dois 

anos antes, Thomas Edison havia desenvolvido o cinetoscópio, um aparelho onde um rolo de 

filme3 rodava ininterruptamente. Mas até aí a experiência do cinema como é conhecida ainda 

não existia. A primeira sessão de cinema, uma apresentação pública de imagens em movimento, 

se deu em 28 de dezembro de 1895, em Paris. Foram exibidos dez filmes em 20 minutos, com 

                                                           
3 O filme em celuloide foi inventado por Henry M. Reichenbach, em 1889. A invenção foi encomendada pela 
empresa Kodak. (BERGAN, 2007, p. 16)   
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cenas cotidianas, filmadas ainda sem som, e em preto-e-branco. As imagens causaram espanto 

em quem as assistiu pela primeira vez. O invento dos irmãos Lumière, chamado de 

Cinématographe, exibia imagens em uma sala escura, dando início à experiência do cinema, 

que mais tarde se tornaria parte tão importante das culturas pelo mundo (BERGAN, 2007, p. 

16-17). Williams demonstra que 

 

Os novos sistemas de produção e de comunicação comercial ou de transporte já 

estavam organizados no nível econômico; os novos sistemas de comunicação social, 

não. Assim, quando as imagens em movimento foram desenvolvidas, a aplicação se 

deu, caracteristicamente, à margem das formas sociais estabelecidas – as atrações de 

feira –, até que o sucesso foi capitalizado em uma versão de maneira estabelecida, o 

cinema. (WILLIAMS, 1974/2016, p. 31) 

 

A partir da modernidade, que transformou o mundo econômica, tecnológica e 

culturalmente, o cinema desponta como um dos “dispositivos voltados para o consumo estético-

emocional que a era industrial instaura” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 194). 

Rapidamente o cinema se transformou em negócio. O início do século XX viu nascer grandes 

estúdios, especialmente nos Estados Unidos, que produziam filmes dos mais diversos, 

retratando realidade ou ficção. Aos poucos, foram surgindo os gêneros cinematográficos, do 

faroeste à comédia, e o cinema foi se estabelecendo como a principal forma de entretenimento 

do homem. Seja cinema de autor, elevado à condição de sétima arte, seja cinema “pipoca”, feito 

exclusivamente para entreter o espectador, os filmes fazem com que o espectador médio se 

identifique com o que vê na tela. A experiência de sair de casa e se envolver emocionalmente 

com aquelas imagens projetadas nas grandes telas prateadas se tornava um hábito coletivo 

humano, e um retrato de diversas culturas. Como confirmam Lipovetsky e Serroy (2015, p. 

198), para quem o cinema é “uma arte de massa, realizada por grandes cinemas nacionais – 

francês, alemão, italiano, inglês, russo, indiano –, mas dominada pela produção americana, a 

qual é concebida industrialmente para fazer o mundo inteiro sonhar”.  

Na década de 1920, experimentos com som foram se aperfeiçoando até culminar, em 

1927, no primeiro filme com diálogos falados: O cantor de jazz, produzido pela Warner 

Brothers. Para Bergan (2007, p. 27), “O som não só afetou o conteúdo e o estilo dos filmes, 

mas a estrutura da indústria”, que precisou se adaptar à nova realidade tecnológica e ao desejo 

irrefreável do público por uma nova maneira de identificação com o que ele via na tela. A 

experiência mudava mais uma vez. E mesmo com uma crise econômica, o consumo de meios 

de diversão não foi alterado, como apontam Rocha et al (2014, p. 122):  

 

A indústria do entretenimento é uma das maiores do mercado capitalista 

contemporâneo, um grande negócio e um dos mais importantes vetores do consumo 

moderno. Um bom exemplo do poder desse mercado aconteceu na crise de 1929 
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quando o consumo do entretenimento, o cinema em especial, foi beneficiado com um 

crescimento significativo na contramão de toda a economia que viveu então a pior 

recessão do capitalismo.  

 

A era dourada do cinema ocorreu de 1910 a 1955 e chegou ao fim com o advento da 

televisão (PARRY, 2012, p. 39). A partir do fim dos anos de 1940, conforme diz Bergan (2007, 

p. 44), as bilheterias começam a cair, e o avanço do domínio televisivo pelos lares das famílias 

norte-americanas preocupou a indústria do cinema. Sabe-se que a televisão não significou o fim 

da experiência cinematográfica, mas apresentou uma nova forma de experiência audiovisual. A 

concorrência de um aparelho que ficava mais próximo das pessoas, dentro de suas salas de estar, 

fez com que o cinema buscasse novas estéticas, novas narrativas, novos temas e novas 

tecnologias. Aos poucos, a coletividade, parte integrante da experiência que o homem vive ao 

frequentar um cinema, também foi se enfraquecendo, deixando de ser requisito fundamental 

para a interação homem/imagem. Os aparelhos de televisão se multiplicaram e se mudaram das 

salas para os quartos. A família, então, já não se reúne em frente ao aparelho de TV, mas cada 

membro assiste aos programas de sua escolha separadamente, tornando a experiência cada vez 

mais individual – análise que será aprofundada no próximo tópico desta dissertação.  

Nos anos de 1990, o filme em celuloide começa a ser substituído pelo registro digital, 

um inegável avanço técnico na captura e reprodução das imagens. Mas, como é característico 

do homem, ele ainda não se viu satisfeito, e sua busca por elaborar a experiência, torná-la cada 

vez mais sensorial e diminuir a distância entre quem vê e aquilo que é visto na tela continua. O 

cinema 3D é um exemplo. E, da terceira dimensão, caminhamos para os experimentos de 

realidade aumentada. Atualmente, o cinema ainda enfrenta a concorrência da internet, que não 

só transmite conteúdo, muitas vezes de origem cinematográfica, como também produz 

conteúdo específico, segmentado e atrativo para cada tipo de espectador. Mesmo assim, ainda 

que tenha perdido espaço, o cinema permanece forte como arte, como indústria e, 

principalmente, como experiência. 

A experiência do espectador na sala escura se deve à singularidade e à força do cinema 

como produtor do imaginário, e também como gerador de emoções e de sensações no sujeito. 

Cabrera (2006, p. 38) define bem as sensações vividas por quem se aventura a assistir a um 

filme: “Um filme é um golpe (às vezes, um golpe baixo), não um aviso sóbrio ou uma 

mensagem civilizada. Suas imagens entram pelas entranhas e daí vão ao cérebro, e precisamente 

por isso têm maior probabilidade de ir direto ao ponto principal”. Esse caráter sensorial só 

reforça o poder simbólico do cinema. Dubois (2004, p. 44) tem visão semelhante, pois atribui 

a força do cinema a algo além de sua “dimensão tecnológica”. Para ele, é o caráter simbólico 
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do cinema e dos filmes que captura o imaginário popular: “o cinema é tanto uma maquinação 

(uma máquina de pensamento) quanto uma maquinaria, tanto uma experiência psíquica quanto 

um fenômeno físico-perceptivo, [...] dotado de um fantástico poder sobre o imaginário do 

espectador”.   

Aznar (1997, p. 47) argumenta que o cinema é uma forma de espetáculo e, como tal, 

abre portas aos sonhos, às fantasias, uma vez que só requer do espectador o ato de receber 

imagens e sons. Ele diz ainda que o cinema tem como característica retratar algo imaginário, 

uma história, realizando uma dupla representação – a ficção, na qual o cenário e os atores estão 

em situação, e o próprio filme, que se apresenta sob forma de imagens justapostas a primeira 

representação. Um filme é, pois, duas vezes irreal: pelo que representa (a ficção) e pelo modo 

que se representa (imagens de objetos e de atores). O autor demonstra também que o cinema se 

“apossa” do indivíduo na sala de projeção, fascinando-o muito mais que a TV, por exemplo, 

que está na intimidade da casa do mesmo indivíduo. Por isso, o cinema já foi chamado de “tela 

demoníaca” (AZNAR, 1997, p. 47).  

O ritual tradicional de recepção de um filme é a sala escura: o espectador sentado em 

sua poltrona, duração padrão imposta, silêncio, atenção voltada para a tela. Na mesma sala, 

outros indivíduos, sozinhos, em pares ou em grupos, também se preparam para vivenciar a 

experiência proposta. Ao começar a projeção, o espectador imerge no mundo de imagens que 

se sucedem, e que, como já foi visto, desperta “ideias, emoções e afetos através de um discurso 

de imagens e sons tão denso quanto o discurso das palavras” (DUBOIS, 2004, p. 16). Parte 

integrante da cultura mundial, o cinema foi o responsável pela formação do imaginário coletivo 

das pessoas, configurando-se no que Dubois (2004, p. 24) chama de “modelo de pensamento 

da imagem tecnológica”. A experiência cinematográfica está tão entranhada na cultura que o 

espectador pensa cinematograficamente, imaginando as imagens como em um filme, pois “O 

imaginário cinematográfico está em toda parte, e nos impregna até em nossa maneira de falar 

ou de ser” (DUBOIS, 2004, p. 24). 

O discurso de Dubois (2004) corresponde também ao pensamento de Lipovetsky e 

Serroy (2015, p. 201). Para estes, a amplitude que o cinema consegue atingir, em termos de 

audiência, é tão grande que, ao longo de todo o século XX, fez com que o cinema fosse 

construindo o repertório estético do homem comum e constituindo “o próprio fundo de uma 

cultura”, como é possível verificar na citação: 

 

[...] O cinema se apresenta como uma arte de massas, destinada a se dirigir às 

multidões: uma arte para todos, em que todos podem encontrar a felicidade da evasão. 

E está, sem dúvida, aí a especificidade dessa nova arte: oferecer a um público cada 

vez mais amplo, de todas as idades, países, classes sociais, um conjunto de filmes que, 
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ao lado das obras-primas incontestes, necessariamente limitadas, e da massa 

indiscriminada da produção em série, com fins abertamente comerciais, apresenta 

uma qualidade artística razoável... O homem de bem do século XX forma sua cultura 

e sua sensibilidade não apenas em contato com as obras magnas dos cineastas maiores, 

mas também com a frequência incansável a esses filmes "médios" que contam a vida, 

o amor, a morte, a guerra, a felicidade... (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 200-

201). 

 

Tecnicamente, o cinema vive hoje sua quarta fase. Num primeiro momento, em que 

ainda era uma novidade, buscava se entender como arte e forma de comunicação (nos tempos 

do cinema mudo); em um segundo momento, de grande popularidade, o cinema se apresenta 

marcado pelo glamour, pela quantidade de produções e pelas estrelas que povoavam o 

imaginário popular; essa fase foi seguida pela era das experimentações com linguagens 

diversas, entre os anos 1950 e 1970. Embora cheias de inovações importantes, cada uma dessas 

fases viu os avanços cinematográficos ocorrerem de maneira limitada. Hoje, o cinema 

hipermoderno, sua quarta fase, apresenta inovações, mas influenciam todo o processo do fazer 

e consumir cinema, envolvendo ainda mais o espectador em suas redes (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2009). 

Contudo, o mais importante aqui não é a técnica cinematográfica, mas sim a experiência 

que o cinema proporciona ao espectador. Para o indivíduo-espectador, essas experiências vão 

ser absorvidas, e ele recorre a elas sempre que pode ou precisa, ao se deparar com as situações 

que sua própria vida lhe impõe, pois, como afirma Cabrera (2006, p. 29), “No caso do cinema, 

a instauração da experiência tem um caráter irresistivelmente pleno. Tudo está ali. O mundo é 

colocado, ou recolocado, com toda sua dificuldade”. A seguir, veremos como a televisão se 

apresentou, primeiro como uma ameaça à dominação cultural do cinema, depois como um 

avanço na experiência interativa entre homens e imagens.  

 

1.3 A experiência televisiva 

Quando se pensa em televisão, a primeira impressão que pode vir à mente é a daquele 

aparelho que tem um status suntuoso instalado na sala. Ora dominando o ambiente familiar, ora 

deixado de lado pela geração viciada em aplicativos. Porém, depois de ser vista como um 

objeto, a TV revela outra importância: a de meio de divulgação que combina três códigos de 

significação, som, texto e imagem, com uma maneira própria de transmitir informações, 

entretenimento, com uma linguagem, tempo e ritmo peculiares, se comparados com outros 

meios de comunicação (CURADO, 2002, p. 19).  

A televisão, talvez ao lado do cinema, é o meio que mais simboliza o comportamento 

da sociedade, sendo a concretização do que o homem valoriza desde a pré-história – a 
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experiência da imagem –, como já citado anteriormente. Ou seja, caso se considere que o 

desenvolvimento intelectual tenha surgido a partir das pinturas rupestres, pois afirmar isso é 

uma incógnita, pode-se dizer que o culto à imagem está relacionado ao princípio da 

racionalidade. Logo,  

 

A televisão pode ser vista como um retorno a formas primitivas de comunicação. Ela 

comunica suas mensagens por meio oral e visual, imagem e som; não pressupõe outras 

habilidades ou capacidades de leitura, além de ser capaz de ver e entender uma 

linguagem. Ela mostra imagens e conta histórias e não pede nada à audiência, apenas 

que ela assista e ouça, mesmo que intermitentemente. Era basicamente desse modo 

que as pessoas se comunicavam antes do advento da expansão da escrita e da leitura. 

Na maior parte da história humana, as informações e as ideias eram, primariamente, 

transmitidas por meio oral, e, às vezes, embelezadas por imagens. (CASHMORE, 

1998, p. 20) 

 

Nesse contexto, Cashmore (1998, p. 20-23) apresenta uma visão geral do que ocorreu 

antes do desenvolvimento da televisão como uma peça de tecnologia, fazendo um paralelo entre 

os meios de comunicação existentes e as experiências dos sujeitos, principalmente em relação 

ao entendimento das linguagens e o motivo pelo qual os espectadores estão mais próximos da 

TV do que da escrita. Antigamente, antes da prensa mecânica de Gutenberg, os livros eram 

escritos à mão, sendo inacessíveis à maioria das pessoas, por causa do custo e também da falta 

de incentivo à alfabetização. No século XV, os tipos móveis e o uso do papel permitiram a 

impressão de grandes quantidades de livros, porém ainda havia a dificuldade de leitura, até o 

século XVIII, quando ocorreu a expansão da imprensa impressa, com a alta tiragem dos jornais. 

A transmissão de mensagens, sobretudo a distância, e o desejo por informações geraram 

consequências na sociedade. Logo, os cientistas e engenheiros começaram a pensar em sistemas 

que decodificassem mensagens em dados. Assim, surgiram o telégrafo, o Código Morse, a 

comunicação sem fio, o telefone, o rádio. Já Williams (1974) afirma que a televisão, como 

ideia, esteve relacionada com muitos desses sistemas. O autor argumenta que é difícil separar 

a invenção da televisão, em seus primeiros estágios, da fototelegrafia. Historicamente, o 

desenvolvimento da televisão está relacionado às seguintes invenções:  

 

Bain propôs um dispositivo para a transmissão de imagens por fios elétricos, em 1842; 

Blakewell, em 1847, apresentou o telégrafo reprodutor de fac-símiles; Caselli, em 

1862, transmitiu fotos por fio ao longo de uma distância considerável. Em 1873, as 

propriedades fotossensíveis do selênio (que tinham sido isoladas por Berzelius em 

1817 e já estavam em uso para resistores). De muitas maneiras, obedecendo a uma 

necessidade já definida, os meios de transmitir fotos e imagens em movimento foram 

ativamente procurados e, em grande medida, descobertos. (WILLIAMS, 2016, p. 30) 

 

Outro aspecto que motivou a pesquisa e impulsionou a criação da televisão foi a 

mudança no mundo em relação às mobilidades sociais. As guerras do século XX separaram as 

famílias; o modelo de família foi alterado por causa das perdas; as mulheres começaram a 
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trabalhar; as guerras provocaram migrações internas e externas, como analisou Williams (2016, 

p. 35), constatando que, logo após a Segunda Guerra Mundial, essas necessidades variáveis de 

um novo tipo de sociedade e de uma nova forma de vida foram atendidas por meios vistos como 

especializados:  

[...] a imprensa para informação política e econômica; a fotografia para a comunidade, 

a família e a vida pessoal; o filme para a curiosidade e o entretenimento; a telegrafia 

e a telefonia para informações comerciais e algumas pessoais importantes. Foi desse 

complexo de formas especializadas que surgiu a radiodifusão. (WILLIAMS, 2016, p. 

35) 

 

Essas tecnologias, aliadas às tecnologias do cinema, dentre outras pesquisas, 

impulsionaram a criação de um dos fenômenos culturais mais importantes da humanidade. O 

desenvolvimento da televisão foi movido por tecnologia, mas, diferentemente de várias outras 

invenções, pode-se considerar que a televisão é filha de diversos criadores. Por uma razão muito 

simples: o que hoje se conhece como “aparelho de televisão” é o resultado ou combinação de 

várias invenções de diversos inventores de épocas e de países diferentes, que trabalharam quase 

que isoladamente, para que o aparelho chegasse às casas, após a 2ª Guerra Mundial. De acordo 

com a história, o interesse de se criar o aparelho televisor pode ser encontrado desde o século 

XIX, conforme apresentado nos parágrafos anteriores. Nessa época, os conceitos desenvolvidos 

na matemática, na física e na química foram os precursores fundamentais da tecnologia utilizada 

na criação dos aparelhos de TV. Por volta da década de 1840, diferentes cientistas estudavam a 

possibilidade de se realizar a transmissão de imagens em grande distância a partir da união dos 

inventos citados. No ano de 1842, Alexander Bain conseguiu executar um projeto de envio 

telegráfico de uma imagem, por exemplo, como confirmou Williams em 1974: 

 

A invenção da televisão não foi um evento isolado nem uma série de eventos, mas 

dependeu de um conjunto de invenções e de desenvolvimento em eletricidade, 

telegrafia, fotografia, cinema e rádio. Pode-se dizer que o invento se destacou como 

um objetivo tecnológico específico entre 1875 e 1890 e, em seguida, após um 

intervalo, desenvolveu-se, a partir de 1920, como um empreendimento tecnológico 

específico até os primeiros sistemas de televisão pública na década de 1930. Mesmo 

assim, em cada um desses estágios, a invenção dependeu, em parte, de alguns inventos 

concebidos inicialmente para outros fins. (WILLIAMS, 1974/2016, p. 28). 

 

De acordo com Parry (2012), nos primórdios da televisão, não havia interesse 

governamental nem econômico na exploração da nova mídia, até porque ninguém sabia o que 

fazer com as imagens transmitidas. A palavra “tele-visão”, ou visão a distância, foi patenteada 

em 1920,4 muito antes de a mídia se tornar realidade.  

                                                           
4 O Gato Félix é considerado o primeiro personagem a ter sua imagem veiculada na TV, em 1928. Ele era utilizado 

para a regulagem dos aparelhos transmissores, já que era em preto e branco, naquela época, as cores perfeitas para 

o ajuste dos equipamentos recém inventados. O desenho do gato foi feito em papel e transmitido ao longo de duas 
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As origens da televisão, em termos técnicos, criativos, econômicos e gerenciais, 

encontram-se no rádio. Certo ou errado, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino 

Unido os governos entregaram às instituições estabelecidas que dominavam o rádio 

as chaves da televisão. E as tentativas desses mesmos governos de manter o controle 

sobre o espectro de radiodifusão exerceram profunda influência sobre as instituições 

que comandam a indústria televisiva. (PARRY, 2012, p. 279) 

 

De tal modo, nascia a televisão. Nos EUA, o russo Vladimir Zworykin foi, durante 

algum tempo, funcionário da empresa Westinghouse, onde trabalhou no desenvolvimento dos 

primeiros protótipos de televisores, mas não encontrou apoio adequado para os seus projetos. 

Antes de se mudar para os Estados Unidos, Zworykin trabalhou com tubos de raios catódicos 

na Rússia. Em 1923, ele patenteou um sistema de televisão inteiramente eletrônico; em 1929, 

havia desenvolvido um projetor funcional (PARRY, 2012, p. 281). 

O homem que viria a acreditar no trabalho de Zworykin também era um imigrante russo: 

David Sarnoff, presidente da Radio Corporation of America (RCA). Em 1931, Zworykin criou 

o protótipo final do tubo de transmissão – o iconoscópio, que se tornaria a base do futuro sistema 

de televisão eletrônica. Em 1932, as fábricas da empresa RCA já começavam a produzir 

televisores com o cinescópio construído pelo inventor, e os habitantes de Nova York e da área 

circundante em um raio de 100 km foram os primeiros telespectadores do mundo. Já no fim da 

vida, Vladimir Zworykin falava da sua criação com amargura: “Eu criei um monstro capaz de 

fazer uma lavagem cerebral em toda a humanidade. Esse monstro vai levar o nosso planeta a 

um pensamento unificado. Eu nunca deixaria os meus filhos sequer se aproximarem de um 

televisor”,5 dizia ele, acrescentando que a melhor peça do televisor era o botão de desligar. 

(AGUIAR, 1967, p. 24)  

Alcançando a década de 1930, o televisor ganhou novos reparos até se transformar em 

um produto de maior viabilidade comercial. Os aparelhos de TV já começavam a ser produzidos 

em larga escala, mas eram poucas as pessoas que tinham acesso a ele, tendo em vista que o 

rádio ainda era o meio de comunicação predominante e os preços ainda eram proibitivos. A 

década de 1930 serviu para a lapidação da televisão. Eventos como a 2ª Guerra Mundial, de 

certa maneira, ajudaram a alavancar o desenvolvimento dos aparelhos e tecnologias de 

transmissão, pois as pesquisas realizadas na época foram intensas. Grandes emissoras também 

já haviam surgido nesse período. Canais como a BBC, CBS e CGT abriam as portas para a 

                                                           
horas por dia, e as imagens recebidas eram de apenas dois centímetros de altura. As imagens transmitidas nos anos 

1920 eram de baixíssima resolução, tendo em vista que eram de aproximadamente 60 linhas.  
5 Entrevista publicada no site Gazeta Russa. Disponível em: 

http://gazetarussa.com.br/ciencia/2014/08/03/pai_da_televisao_cientista_russo_se_arrependeu_de_invencao_no_

fim_da_26713. Acesso em: 25 jun. 2015. 
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transmissão de programas e eventos esportivos.6 Em março de 1935, os alemães foram os 

grandes responsáveis por realizar a primeira transmissão televisiva. Em pleno nazismo, esse 

tipo de recurso tecnológico foi incrivelmente empregado para a divulgação do regime liderado 

por Adolf Hitler. Pouco tempo depois, franceses e britânicos também investiram na construção 

de estúdios e na transmissão de imagens, de acordo com Cashmore (1998, p. 23-27) e Parry 

(2012, p. 278-282).  

No final da década de 1930, a resolução das imagens melhorou consideravelmente, 

passando das 60 linhas para até 405. A Europa e os Estados Unidos estavam na dianteira da 

tecnologia. A partir de 1940, grande parte do tempo de lazer dos espectadores do ocidente foi 

dedicado aos programas de televisão, ano em que aconteceram vários progressos:  (1) início das 

demonstrações da televisão em cores; (2) utilização de transmissores portáteis; (3) transmissão 

de imagem por cabo coaxial, o que proporcionou a formação de grandes cadeias de emissoras; 

(4) a primeira transmissão de mensagens em cadeia; (5) estabelecimento de novos padrões de 

definição de imagem, com a transmissão em 525 linhas. Historicamente, o boom da televisão 

foi nos anos de 1950. Os eletrodomésticos invadiram os lares dos estadunidenses e ídolos como 

Elvis Presley davam fôlego ao American Way of Life (AGUIAR, 1967, p. 26). 

Em terras brasileiras, a televisão apareceu como uma grande novidade tecnológica na 

Feira Internacional de Amostras de 1939, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro. Quase dez anos 

depois da feira, o operador de câmera Olavo Bastos Freire realizou a transmissão de uma partida 

de futebol empregando uma tecnologia improvisada. Em 1950,7 o empresário Assis 

Chateaubriand inaugurou a Tupi, em São Paulo, considerada a primeira transmissora de 

televisão comercial do país. A rede Tupi reinou absoluta ao longo de muitos anos. Para fazer 

sua ideia decolar, Chateaubriand trouxe dos EUA 200 aparelhos de TV e os espalhou pela 

cidade; quem passava pela rua era “hipnotizado” pelas imagens e sons do mais novo invento a 

desembarcar em terras tupiniquins.   

Com a popularização dos aparelhos, o surgimento de emissoras, o desenvolvimento de 

uma linguagem e a exploração de gêneros e formatos de programas, bem como a 

experimentação criativa para agradar ao perfil do público que estava se formando, seja no 

Brasil, seja nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, a televisão, em pouco tempo, passou a 

                                                           
6 Fernandes (2006) afirma que as Olímpiadas de 1936, na Alemanha, foram a primeira grande transmissão de TV, 

ao vivo. “Como nessa época nem todas as pessoas tinham o aparelho em casa, o governo montou vinte e uma salas 

públicas com tevês para que os alemães pudessem assistir aos Jogos Olímpicos”. 
7 A pré-estreia da TV Tupi ocorreu em 3 de abril de 1950, mas a inauguração da emissora foi em 18 de setembro 

do mesmo ano. Assis Chateaubriand era dono de boa parte do mercado brasileiro de comunicação, chegando a 

possuir na fase áurea 36 emissoras de rádio, 34 jornais e 18 canais de televisão. (RIBEIRO, 2010, p. 65) 
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integrar o cotidiano das famílias. Segundo Aguiar (1967, p. 28), a televisão restabeleceu o serão, 

o encontro dos membros da família, em busca de divertimento, evitando que eles se separassem 

à noite.  

Pelo menos três vezes ou mais por semana, uma família de classe média reúne-se em 

torno de seu televisor, para assistir aos programas preferidos. A mulher, 

principalmente, a mulher, sentiu-se mais segura, porque, sendo ela o sustentáculo da 

família, vê-se apoiada e pode vencer a insegurança interior, provocada pelas 

dificuldades criadas pela sociedade das massas (AGUIAR, 1967, p. 28).  
 

Nessa época, já se percebia como a televisão estaria criando a identidade do sujeito 

mesmo ele sendo integrado à sociedade de massa, onde o homem era considerado apenas um 

número, como observa Aguiar (1967, p. 28). O autor sinalizava esse comportamento dizendo 

que o homem como um número é dependente, conduzido pelos acontecimentos, pelos amigos, 

pelo desconhecido, tornando-se uma presa do medo. Medo de decidir sobre seus próprios 

interesses, de falar, de fazer alguma coisa, de fazer algo contra si e contra os seus. Ou seja, 

segundo análise do autor, o homem integrado na sociedade de massa se sente inseguro.  

 

E essa insegurança gera ansiedade de afirmação que lhe pode alterar o comportamento 

social e em família. Neste estado neurótico, criado pela competição, pelo medo de 

fracassar, isola-se emocionalmente, passando a externar sensibilidade exagerada, 

agressividade, dependência de afeição, incapacidade de dar e receber amor, falta de 

confiança em si e nos outros, incapacidade de fazer amigos e de ser amigo de alguém, 

além de manifestações de inibição, com todas as suas reações no plano emocional. 

(AGUIAR, 1967, p. 28) 
 

Logo, para o autor, a TV integrou o sujeito à sociedade de massa e à família, dando-lhe 

segurança, fazendo-o testemunha dos principais acontecimentos ocorridos no exterior, no seu 

país e em sua cidade, pois o desejo de se informar, de saber o que ocorre em seu meio, é inato 

ao homem, é uma condição imperativa à segurança dele, para o seu próprio comportamento no 

local onde vive. A televisão possibilitou ao espectador participar do mundo, conhecer e formar 

uma opinião sem sair de casa, sem precisar se concentrar em uma sala de cinema, com gente 

desconhecida, sem enfrentar os problemas do mundo. (AGUIAR, 1967, p. 31)  

Dessa maneira, o aparelho se colocou em um lugar nobre na sala de visitas daqueles que 

serão chamados de telespectadores, que se instalam diante de um artefato que lhes apresentam 

um mundo de imagens de desejos e de possibilidades, cuja materialização pode se realizar, seja 

pelo consumo, seja sentimentalmente. Barbosa (2010, p. 27) sugere que, no início da 

popularização da televisão, “o comportamento econômico do consumidor passa também a ser 

acionado da poltrona da sala de estar, porque ali recebe estímulos do que pode ser desejado, 

comprado, trazido para casa, primeiro como imagem-imaginação e depois como produto”. 

Outras condutas também surgem com a experiência televisiva. Uma delas é o silêncio para 
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acompanhar as imagens e o som precário que saía dos primeiros aparelhos. Quando a tecnologia 

melhora, o som da TV era encoberto pelas conversas da família e pelos comentários opinativos 

acerca das transmissões. De acordo com Barbosa (2010, p. 32), o público se relacionava com o 

veículo de comunicação partilhando opiniões com alguém que estava ao lado no momento da 

emissão da mensagem. Diante da realidade do brasileiro nos primeiros anos da presença da TV 

no país, Barbosa (2010) explica que 

 

A própria escassez de receptores, já que nesse primeiro momento apenas alguns 

poucos aquinhoados podiam dispor de vultosas quantias para comprá-los, fazia como 

que a ação de ver televisão fosse partilhada fosse exacerbada, recriando-se em torno 

dele novas tipologias dos antigos saraus domésticos. Os chamados “televizinhos” 

compareciam em grande número nos horários dos programas mais esperados. 

(BARBOSA, 2010, p. 32)  
 

A experiência televisiva do brasileiro é peculiar, sobretudo, após os anos 1960, quando 

novidades tecnológicas permitiram maior agilidade e maior alcance da informação, e porque a 

televisão se consolidou como o mais importante veículo de comunicação do país. Dois gêneros 

contribuíram para a hegemonia da TV: o programa de auditório e a telenovela. O primeiro foi 

remodelado a partir do rádio, e a presença do público fornecia um elemento a mais de empatia 

e comunicação. Já a telenovela foi produzida por todas a emissoras existentes, mas só despertou 

interesse do público em meados dos anos 1960.8 Os lucros obtidos com esses conteúdos fizeram 

com que as emissoras se profissionalizassem nas décadas de 1970 e 1980 (IRENEU, 2010, p. 

68).  

Portanto, após a experiência da tela do cinema, o ato de acompanhar a programação da 

televisão impulsionou e transformou a história da imagem em movimento e também o 

espectador. Enquanto o cinema é uma experiência genuinamente coletiva, em que há o encontro 

de diferentes espectadores, mas que estimula um comportamento solitário, do silêncio, da 

reflexão, da quietude, um encontro da coletividade, porém com pouco envolvimento entre as 

partes, a televisão é um fenômeno que estimulou o diálogo, a reunião da família, o contato em 

um ambiente privado entre um grupo que pode dia a dia interagir e obter informações a partir 

do que é visto na tevê, isso até o momento em que só havia um aparelho nas casas. 

 

A TV de modo geral é uma atividade social: o espectador pode ser passivo em relação 

à mídia, mas ele é ativo em seu espaço real ao interagir com outros espectadores. Esta 

interação pode ser síncrona, ao torcer e fazer comentários durante um jogo de futebol, 

ou assíncrona, ao comentar um capítulo de novela ou seriado após a sua exibição. No 

caso do cinema, uma das diferenças dos aspectos sociais da TV é que, embora a sala 

                                                           
8 Em 1963, A TV Excelsior passou a transmitir, diariamente, a novela A moça que veio de longe, alcançando 

grande audiência, mas a campeã de popularidade foi O direito de nascer, exibida pela TV Tupi (SP), de 1964 a 

1965, fazendo quase todo o país parar no horário de sua exibição. (IRENEU, 2010, p. 68)  
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de exibição seja coletiva, a experiência é individual, pois há uma imersão total do 

espectador. (SCHLITTLER, 2011, p. 153) 

 

Surge, consequentemente, um espectador diferente daquele que tinha a experiência do 

cinema. A rotina do entretenimento foi alterada e a atenção dedicada ao audiovisual também, 

já que a televisão proporcionava outro tipo de experiência. Segundo Lipovetsky e Serroy 

(2011), desde os anos 1960-70, a televisão se impôs como o modelo dominante das mídias de 

massa, pois ela, como 

criadora de uma verdadeira linguagem, impõe o reino da imagem direta, carregada de 

choque visual e de emocionalismo. É um modelo cultural inédito que se estabelece, 

marcando o triunfo da velocidade, do instantâneo, do furo, da publicidade, do 

divertimento permanente e estável. Cultura “mosaico”, cultura do zapping, do 

fragmentário, da insignificância, do descontínuo, partilhada por todos os homens, 

modelando sua apreensão do mundo, reunindo-os em uma mesma atitude cativa, 

habituando-os à mesma linguagem, fazendo-os evoluir para esse tipo humano 

desconhecido que o cinema começara a moldar: o Homo ecranis. (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 75) 
 

Entretanto, por um período, a televisão era ao vivo, o que não permitia a reprodução dos 

conteúdos, mas, com o advento do videotape, os programas ganharam vida mais longa, criando, 

um mercado para reprises, o replay de cenas, a exportação de programas (PARRY, 2012, p. 

282) – outro aspecto que ajudou a moldar o perfil do telespectador. Porém, uma outra invenção 

mudaria significativamente o modo de se assistir à televisão. Depois da primeira vez que o 

espectador teve a chance de comandar mais de perto o seu televisor, ele nunca mais a 

abandonou. A invenção do controle remoto no início dos anos 1950 impulsionou a compra de 

televisores no mundo inteiro e também revolucionou a forma como se assistia à televisão. As 

emissoras, naquele momento, passaram a ter um forte concorrente, o botão da emissora rival a 

poucos centímetros de distância. Dessa forma, os canais produtores de conteúdo tiveram que 

oferecer uma programação diversificada e de alta qualidade para atrair telespectadores e, claro, 

anunciantes. A lógica para a criação do controle remoto da televisão foi muito simples, segundo 

um de seus vários inventores. Para o austríaco Robert Adler, o acessório deveria fazer com que 

o telespectador não se levantasse do sofá para mudar de canal. Parece até muito óbvia a 

consideração do físico/engenheiro nascido em 4 de dezembro de 1913, em Viena, mas a 

invenção revolucionou o modo como as pessoas assistiam à TV e, consequentemente, o jeito 

de se pensar a grade de programação das emissoras, principalmente, em relação ao conteúdo 

dos programas, seus formatos e gêneros (HAMANN, 2012).  

Quando surgiu, era apelidado de Lazy Bones, ou seja, ossos preguiçosos (apelido 

apropriado até hoje). O aparelho era ligado ao televisor por meio de fios, algo que destoava da 

estética da sala de estar das casas e era uma reclamação constante dos telespectadores que não 
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gostavam do emaranhado de cabos soltos no chão. Por isso, a empresa americana criadora da 

invenção, a Zenith, disponibilizou ao mercado a versão sem fio, mais prática e mais confortável. 

Assim, a partir de 1955, o Flash-Matic contribuiu para o consumo de produtos televisivos, logo 

para que eles fossem mais assertivos ao gosto do “dono” do controle remoto. Foi o acessório 

que mudou a face dos hábitos da audiência (HAMANN, 2012). A experiência do controle 

remoto criou o zapping, ou seja, a mudança de um canal para outro, em busca de novos 

conteúdos, principalmente, durante os intervalos comerciais. Portanto, o conteúdo passa a ser 

experimentado fragmentado, já que o comercial passa a ser também a pausa para o lanche, para 

a ida ao banheiro. Segundo Williams, citado por Hagemeyer (2012, p. 90), essa dinâmica é a 

essência da linguagem televisiva, pois, ainda que espectador que assiste à televisão perceba os 

intervalos como interrupções, o fluxo de imagem e som é constante. Ainda de acordo o teórico 

inglês, esse modelo de transmissão tornou-se importante para difundir a programação, diante 

da competição entre os canais, e para manter a atenção do espectador, segurando sua audiência 

a noite inteira. De acordo com Hagemeyer (2012, p. 90), “no momento em que o telespectador 

teve ao seu alcance um controle remoto e uma centena de canais à sua disposição, esse processo 

se aprofundou”. O autor pondera que o zapping pode ser explicado pelo tédio do espectador 

diante do recebimento de informações visuais e sonoras que ele não deseja, esperando que 

repentinamente algo lhe desperte algum interesse. Fato corroborado por Hoineff (1996), ao 

explicar o papel do controle remoto na mudança do espectador.   

 

O próprio controle remoto foi, no seu tempo, uma revolução nas relações entre o 

espectador e o seu aparelho de TV, que fundamentalmente não implicava qualquer 

novidade tecnológica. Pelo mero fato de permitir ao espectador que informasse ao seu 

equipamento que ele queria ver outra coisa, sem para isso ter que sair de seu 

imobilismo e assim despender alguma energia, o controle remoto chegou a ter seus 

anúncios banidos pelas redes que mantinham a hegemonia da audiência. E esse 

controle nada mais era do que uma extensão do pouco que o espectador já era capaz 

de informar ao seu televisor, dando-se ao trabalho de levantar de sua poltrona para 

chegar até ele: que queria ver outro canal, quer queria aumentar o volume, que queria 

desligá-lo. É pouco, quase nada, nas relações entre um espectador e o veículo que ele 

colocou na sua frente para distraí-lo. Mas a simples possibilidade de facilitar seu poder 

de escolha já foi suficiente para levar pânico à indústria da televisão aberta. 

(HOINEFF, 1996, p. 153) 

 

A generalização do zapping é a prova mais contundente de que o espectador pode se 

relacionar passivamente com o espetáculo, mas sente-se muito à vontade para determinar o 

espetáculo com o qual quer se relacionar. Apesar de parecer que haveria uma passividade do 

telespectador diante do conteúdo oferecido pelas emissoras e do aparelho de televisão, esses 

fatos não determinam como ele agiria ou se relacionaria com a mídia em questão, afinal algumas 
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ferramentas possibilitaram uma certa interatividade, quando o tema nem era discutido, como 

afirmou Hoineff (1996). Duarte (2004), citado por Cannito, revela também que 

 

O zapping não transformou apenas as práticas de consumo dos produtos televisivos, 

ele influenciou também os modos de concepção e realização dos programas, 

submetendo-os a uma lógica de fragmentação e da atomização na medida em que, 

para evitar a fuga do telespectador, a televisão passou propor um texto já zappeado. 

(DUARTE, 2004, p. 61 apud CANNITO, 2010, p. 60) 

 

Assim, o controle remoto possibilitou ao telespectador um poder que somente os 

emissores de conteúdo tinham ao exibir seus conteúdos audiovisuais. O acessório, por meio do 

ato de zapear, incentivou o espectador a construir a sua própria programação. “Com o controle, 

a dinâmica de concentração das pessoas se modificou: tornou-se possível em poucos segundos 

mudar de canal e, nesse curto espaço de tempo, prestar ou não atenção no conteúdo” 

(CANNITO, 2010, p. 60).  

Para definir televisão, basta recorrer ao senso comum e ao dicionário. A resposta será a 

mesma: é o aparelho que fica na sala ou um sistema eletrônico que transmite imagens ou as 

atividades e programas apresentados por meio da televisão. Contudo, televisão é mais do que 

isso. Cannitto (2010, p. 41) conceitua que a “televisão é o encontro dos programas com o seu 

público”. Ou seja, o modo da recepção. O pesquisador argumenta que, para entender a televisão, 

é preciso entender como o público recebe a programação. E ainda, diante das mudanças 

tecnológicas, haverá outras maneiras de se assistir aos conteúdos. Entretanto, a televisão 

continuará a ter a mesma definição porque os programas têm “uma linguagem específica 

adequada ao aparelho, às questões técnicas, à experiência cultural do espectador e também ao 

modo de recepção” (CANNITO, 2010, p. 41). Apesar de possuir uma linguagem audiovisual 

comum ao cinema e ao vídeo, a televisão desenvolveu gêneros e formatos que lhe são 

específicos, mesmo sendo acessados pelo computador ou pelo celular. De acordo com Cannito, 

“a especificidade dos formatos e do tipo de programação oferece a melhor definição possível 

para a televisão”. Ao dizer isso, ele destaca algumas características dos formatos da televisão, 

para se alcançar uma definição: 

 

Ela é mais jogo do que narrativa, mais fluxo do que arquivo, está mais para a arte pop 

do que para a arte clássica, trabalha com séries e com processos vivos (e não com 

produtos prontos). Por fim, a televisão não é teatro, não é cinema, nem internet. É uma 

mistura de circo e rádio. (CANNITO, 2010, p. 41) 

 

Por fim, para definir a experiência de assistir à televisão, recorre-se aos questionamentos 

e às respostas alcançadas por Schlittler (2011), que pergunta “O que é assistir à TV? É uma 

postura, uma situação?”. O próprio autor responde que é uma atividade relacionada ao conteúdo 
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e à tecnologia empregada. Para ele, os conteúdos são os gêneros de programação encontrados, 

e a tecnologia é a forma de comunicação audiovisual a distância. Logo, não importa o aparelho, 

mas sim o objetivo ou a ação que se pretende realizar, pois, com a digitalização, aspecto que 

será apresentado no capítulo seguinte, os dispositivos midiáticos deixam de ter importância 

(SCHLITTLER, 2011, p. 139). Por conseguinte, destacam-se as maneiras distintas de se assistir 

a um conteúdo televisivo. A cada tecnologia, o espectador realiza a distinção desse ato, contudo 

ele ainda está consumindo televisão. Ele pode ver um filme, por exemplo, pela TV a cabo, pelo 

aparelho de DVD ou pelo computador, por download ou streaming, de acordo com as suas 

próprias escolhas, no processo conhecido como on demand, fenômeno que transformou e está 

provocando uma ruptura nos modelos tradicionais da televisão.   
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2 A EXPERIÊNCIA DO ON DEMAND 
 

A TV está mudando, as outras mídias também. O espectador experimenta novas 

ferramentas, porém continua fascinado e hipnotizado pela imagem. Toby Miller faz uma 

reflexão que mostra o que está ocorrendo ao dizer que  

 

o alcance da televisão está aumentando, a sua flexibilidade está se desenvolvendo, a 

sua popularidade está crescendo; e a sua capacidade de influenciar e incorporar mídias 

mais antigas e mais novas é indiscutível. A TV não está morta, ela está mudando. 

(MILLER, 2009, p. 24)  

 

Sim, ela está mudando. Aliás, a televisão está em constante transformação desde quando 

surgiu até os dias atuais, pois o espectador do audiovisual, sobretudo em televisores, passou por 

diversas experiências ao longo do desenvolvimento tecnológico desse suporte. 

Com um sentimento nostálgico, Ellis Cashmore (1998), inicia seu livro – ... e a 

Televisão se fez – questionando um dos inventores da tevê, o russo Vladimir Zworykin, sobre 

o que aconteceu com a televisão. Em forma de carta, o autor expõe suas dúvidas e reflexões, 

relembrando uma época emotiva, quando assistia a filmes e a programas de comédia, ao lado 

da família, ficando em frente à telinha por 18 horas semanais. Nessa angústia saudosista, 

perguntou ao russo: “O que aconteceu com o tubo de raios catódicos que você fez vir à vida ao 

ativar células fotoelétricas com elétrons em movimento que patenteou em 1923? Costumava 

ser tão bom receber todos esses presentes de sua invenção e do que veio depois dela” 

(CASHMORE, 1998, p. 9). O autor estava preocupado com o conteúdo oferecido pelas 

emissoras e analisa, ao longo de sua obra, como a televisão se tornou um elemento fundamental 

na cultura do século XX. Contudo, mudanças mais profundas estavam por vir, e ele já previa 

que algo novo surgiria.  

O tubo de Zworykin está com os dias contados.9 Já desapareceu em muitos lares quando 

foi substituído por televisores com telas finas de Plasma, LCD, LED, dentre outros modelos, 

sendo isso somente um cenário do mercado dos eletroeletrônicos, pois a tecnologia, ao lado do 

desejo dos espectadores, também abriu outras frentes de consumo do audiovisual.  

O aparelho já ocupou diversos espaços dentro das casas, tendo destaque na sala 

principal, promovendo a união familiar, sobretudo, durante o horário nobre. Com a 

popularização do preço, a família adquiriu outros televisores, que passaram a ocupar a cozinha, 

os quartos. Atualmente, a televisão, ubíqua, ocupa telas móveis, como celulares e tablets, na 

chamada TV Digital, pela qual as emissoras transmitem sua programação por esses mais 

                                                           
9 Veja quadro do cronograma de desligamento do sinal analógico no Brasil, no Anexo.  
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diversos aparelhos eletrônicos. E, por essa característica, a ubiquidade, o audiovisual ganha 

outro status, o conteúdo on demand, que poderia assustar ou encantar Cashmore, com a 

possibilidade de consumir conteúdo audiovisual a qualquer instante que desejasse, longe da 

grade de programação que ele conhecia e a cuja rigidez de horário estava acostumado. 

Entretanto, a mudança do sistema analógico para a TV Digital não foi a única mola 

impulsionadora para que houvesse uma ruptura na maneira de se assistir a conteúdos 

audiovisuais pelo aparelho de televisão. A história começou nos anos 1950, e outros fatos 

ocorreram ao longo das décadas seguintes, com o avanço de tecnologias para a comunicação. 

É possível que o fim do mundo decisivo da mídia, dos midiáticos, das estratégias narrativas da 

telinha – de modo mais amplo, do mundo comercial moderno – como se conhece, tenha 

começado lá atrás, quando a televisão ainda engatinhava, e não tão recentemente, com o 

advento da internet, como muito se aponta nas discussões sobre a cultura digital. Já foi 

mencionado o papel do controle remoto na experiência televisiva. A seguir, demonstra-se como 

o advento dos satélites, a implantação da TV a cabo, a venda de videocassetes, o acesso aos 

DVDs, sobretudo os graváveis, o streaming, o YouTube, a alteração do sinal analógico para a 

tecnologia digital, o computador e as outras múltiplas telas fizeram com que o espectador 

experimentasse outras ferramentas para se deslumbrar com as imagens, principalmente as 

televisas, mas do jeito dele, quando quisesse e com o de gênero que gostasse.  

 

2.1 A experiência da TV a cabo 

Durante muitos anos, as grandes redes de televisão nos Estados Unidos e no Reino 

Unido reinaram sozinhas, com um extraordinário status de principais canais de cultura e 

informação. Contudo, algo novo no cenário abriu as ondas eletromagnéticas. Se há uma 

tecnologia que, sozinha, transformou a indústria televisiva (PARRY, 2012, p. 238) e que 

simbolizou a globalização e ao mesmo tempo criou novos métodos de se fazer televisão 

(CASHMORE, 1998, p. 31), certamente foi o advento do satélite, cujo lançamento pioneiro à 

órbita ocorreu em 1962. Quando o Telstar Communications chegou aos céus, esse efeito de 

mudanças ocorreu em três vias: o compartilhamento de programas em âmbito internacional, a 

distribuição via cabo e as transmissões diret-to-home – SKY e DirecTV são os exemplos 

(PARRY, 2012, p. 283). Outra contribuição do aparato foi permitir a transmissão de sinais “ao 

vivo” para todo o mundo. O potencial comercial da combinação de cabos e de satélites só foi 

percebido na década de 1970, embora o uso de cabos como um meio de exibir televisão já 

acontecesse alguns anos antes (CASHMORE, 1998, p. 31).  
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De acordo com Parry (2012), a TV a cabo havia começado nos Estados Unidos, na 

década de 1950, como uma forma de lugares distantes, até mesmo em pontos nas extremidades 

das grandes cidades, receberem um sinal quando as antenas domésticas normais fossem 

insuficientes para exibir os programas da TV aberta. O satélite melhora as imagens e também 

o acesso à programação de tevê; consequentemente, há aumento do número do público, dentre 

outros fatores, como, por exemplo, o investimento em publicidade pelas empresas que viram 

potencial no alcance da mídia.  

As origens da TV a cabo revelam diferentes comportamentos sociais nos Estados 

Unidos. Um deles é a lei da supressão radical (CASHMORE, 1998), e o outro, a forma de os 

espectadores utilizarem o aparelho (HOINEFF, 1996), por causa do crescimento de opções de 

canais. Cashmore (1998) apresenta um dado segundo o qual apenas “2% das famílias norte-

americanas tinham aparelhos de TV em 1949. [...] Em 1961, existiam setecentos sistemas de 

cabo. Em 1962, 1325, com um total de 1,2 milhão de assinantes”. O autor sinaliza ainda que o 

cabo mudou até mesmo a ideia de a televisão ser de graça, fator comum entre os telespectadores.  

Para Wolff (2015, p. 115), inicialmente, a configuração do negócio da mídia, 

principalmente nos Estados Unidos, foi baseada no fato de que a televisão era grátis. O crítico 

de mídias e escritor sinaliza que a essência da mídia de massa, desde a introdução de jornais 

mais baratos no século XIX, era se tornar a mais barata possível. Como consequência, mais 

pessoas poderiam consumi-la – e assim ela se tornaria ainda mais massificada. Ao ter mais 

público, a mídia seria sustentada com anúncios, o que era uma proposta econômica melhor que 

fazer com que as pessoas pagassem pelo valor real da informação (WOLFF, 2015, p. 115). 

Contudo, com a melhoria das imagens, os espectadores se acostumaram a pagar por um 

conteúdo diferenciado: 

 
A TV a cabo fez com que as pessoas abrissem seus bolsos para as assinaturas, do 

mesmo modo que a TV via satélite e os canais premium fizeram com que elas os 

abrissem ainda mais para ter novos filmes ou eventos esportivos. O pay-per-view 

(PPV) foi uma extensão disso: ele oferecia um evento específico por um preço 

predeterminado. (CASHMORE, 1998, p. 35) 

 

Contudo, apesar da potencialidade do novo sistema de transmissão de dados e da 

melhoria das imagens, inicialmente ninguém previa que a TV a cabo se tornaria uma alternativa 

ou acréscimo aos canais transmitidos por radiodifusão, como revela o executivo Bill Roedy, ao 

descrever sua passagem profissional na HBO e na MTV, no livro Negócios no ritmo da música. 

Segundo ele, a TV a cabo não fora criada para disponibilizar opções de canais adicionais aos 

espectadores, tanto que as pessoas se referiam a ela como CATV, do inglês Community 
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Antenna Television. Paralelamente à instalação dos cabos pelas áreas rurais como alternativa 

de radiodifusão, Roedy (2011, p. 17) conta que  

 

Houve também várias tentativas de se lançarem sistemas experimentais de pay-per-

view. Em um deles, por exemplo, quando o espectador queria assistir a determinado 

programa, tinha de, literalmente, depositar dinheiro em uma caixa que ficava em cima 

do aparelho de televisão. Além disso, esses sistemas transmitiam eventos pay-per-

view, como lutas de boxe, em salas de exibição. (ROEDY, 2011, p. 17) 

 

Com essa informação, o pay-per-view, ao lado da TV a cabo, pode ser visto também 

como uma das primeiras tentativas de provocar as escolhas do espectador, ou seja, tornar o 

conteúdo disponível de acordo com o desejo dele, iniciando-se, nessa perspectiva, o fenômeno 

do consumo on demand, tema que será tratado especificamente em um tópico deste capítulo. 

Diante dessas experimentações, tanto tecnológicas, quanto no comportamento dos 

espectadores, outro movimento também acontecia nesse cenário empresarial televisivo: o 

investimento na criação de canais específicos, conforme já dito de modo sutil anteriormente, ao 

se dizer dos canais premium, pelos quais os consumidores pagavam um valor a mais do que a 

assinatura da TV a cabo. À medida que o negócio da TV a cabo prosperava e se desenvolvia 

tecnologicamente, surgiam dois níveis de programação: a básica, que significava que os 

assinantes tinham um pacote de diversos canais em troca de pagamento mensal, e os canais 

premium, pelos quais tinha de pagar um valor adicional, cujo exemplo principal é a HBO, que 

exibia filmes inéditos, sem cortes, sem censura. O modelo de negócio da HBO também 

revolucionou a maneira de se assistir à TV, conforme será demonstrado no tópico seguinte deste 

capítulo, já que a emissora merece um destaque pela maneira como conquistou os 

telespectadores oferecendo uma programação diferenciada (ROEDY, 2011, p. 21). 

O surgimento dos canais segmentados, para públicos específicos, facilitava e ampliava 

o relacionamento entre emissoras e espectadores, nos Estados Unidos – porém o mesmo modelo 

será replicado em outros países. Em março de 1979, o canal infantil Nickelodeon foi fundado, 

com o objetivo de ser, segundo o presidente da Warner-Amex, Gustave Houser, “o primeiro 

canal com programação infantil inteiramente criado para os espectadores da TV a cabo”. Em 

junho de 1980, Ted Turner lançou o primeiro canal inteiramente de notícias, 24 horas por dia, 

a CNN. E, em 1º de agosto de 1981, a MTV começou a ser transmitida em um único sistema 

de TV a cabo de Nova Jersey. Ao longo dos anos 1980, o negócio da TV a cabo só prosperava 

(ROEDY 2011, p. 28). 

Com uma oferta de mais canais e mais programas, ou seja, em um ambiente de duzentos 

ou quinhentos canais, o espectador não tinha a capacidade de memorizar o que desejava ver. 

Segundo Honeiff (1996, p. 17), os mecanismos da TV para que o espectador se mantivesse 
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informado sobre a programação disponível eram insuficientes. Logo, métodos revolucionários 

de gerenciamento da programação se tornaram imprescindíveis para que o telespectador 

permanecesse em contato com seu aparelho de TV. Com o zapping, o telespectador passou a 

acionar o controle remoto cada vez mais nervosamente, perdendo grande parte de sua 

capacidade de assimilar o tempo interno do programa a que estava assistindo. Na TV a cabo, a 

princípio, isso não acontecia, pois não havia intervalos comerciais.  

 

Muda a forma de utilização do aparelho, mas muda, sobretudo, a maneira de o 

espectador se relacionar com o veículo. Maior o número de opções, menor a 

capacidade de concentração numa delas, maior ansiedade pela busca do diferente, 

menores a paciência e a possibilidade de se assistir ao mesmo programa o tempo 

inteiro ou mesmo durante muito tempo. Não se pode dizer até que o espectador 

procure a TV para ver um programa – e muito menos uma sequência deles. 

(HOINEFF, 1996, p. 17) 

 

Nesse ponto se faz uma ressalva, corroborada pelo próprio autor citado acima, pois a 

análise cabe ao modus operandi da TV cabo, sob um contexto histórico. À época da obra de 

Hoineff, ainda não existia a plataforma Netflix, que modificou essa maneira de o espectador se 

comportar quando assiste a um conteúdo de TV. Contudo, o autor já fazia uma previsão de 

como seria a televisão do futuro, na era digital. Ele já vislumbrava que o  

 

veículo não mais organizará o tempo do público, mas será organizado por ele. O 

espectador já não irá pegar carona nos programas que estiverem sendo transmitidos 

aquele instante, mas dirá ao seu receptor exatamente o que está querendo ver no 

momento em que quiser. (HOINEFF, 1996, p. 18)  

 

Sobre isso se constituirá o capítulo seguinte desta dissertação.  

A TV a cabo chegou ao Brasil em 1990,10 quando ocorreu a sedimentação do sistema 

de televisão paga no país, conformando uma cultura de consumo de TV por assinatura. 

Paralelamente à TV paga, ganhou espaço a mídia via sinal UHF (ultra high frequency, 

frequência ultra-alta, envolvendo os canais de 14 a 69, voltadas a públicos mais fracionados. 

Por meio dessa alternativa, surgiu a primeira emissora segmentada brasileira, a MTV, 

inaugurada nesse mesmo ano, com foco no público jovem, com programação baseada na 

exibição de clipes, seguindo um formato presente em 38 países.  

 

O ingresso da TV por assinatura no Brasil correspondeu a um período de mudanças 

na estrutura de negócios da televisão no país, atuando tanto na construção de padrões 

tecno-estéticos quanto no próprio modelo de negócios do setor. Trata-se de um serviço 

que adentrou o meio brasileiro buscando atender a um segmento de mercado 

                                                           
10 Nos anos 1990, foram lançados os canais nacionais pagos, sendo os principais os da TVA e os da Globosat 

(1991), inicialmente Telecine (filmes), GNT (documentários), Multishow (variedades) e Top Sport (SporTV 

atual). A TVA teve início em 1989, como Canal+, somente com o norte-americano ESPN.  (BRITTOS; SIMÕES, 

2010, p. 231) 
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desassistido pela televisão aberta e também atuando para gerar novos hábitos de 

consumo (BRITTOS; SIMÕES, 2010, p. 227). 

 

Brittos e Simões (2010) sinalizam também que, nessa época, a partir de 1994, com a 

implantação do Plano Real e o aquecimento do mercado brasileiro, houve uma mudança de 

padrões, com uma inicial expansão dos serviços e investimentos em produtos diferenciados, a 

partir de momentos de otimismo do mercado, e depois uma readequação das mídias ao período 

de estagnação e retração. “De certa forma, toda a área comunicacional passou por esses abalos 

econômicos, que, ao atingirem em cheio os anunciantes, tiveram seus efeitos maximizados nos 

veículos” (BRITTOS; SIMÕES, 2010, p. 224). Os autores analisam ainda que  

 

A segmentação, processo que atingiu diretamente o consumo das mídias, exigiu 

medidas alternativas e produções generalistas desterritorializadas, sendo interessante 

e necessário atender públicos específicos e contextos nacionais. Desse modo, de um 

lado, seguiu-se o foco no público de massa, mantendo investimentos de grande porte 

em produtos para um consumidor mais amplo e, de outro, evidenciou-se a necessidade 

de apurar enfoques nos casos regionais e nos grupos fragmentados. Não se podia 

desperdiçar consumidores que fossem de interesse dos anunciantes (BRITTOS; 

SIMÕES, 2010, p. 224). 

 

Frente a isso, segundo Brittos e Simões (2010), os canais pagos se interessaram pela 

nacionalização nas grades de programação, incluindo produtos de empresas brasileiras e 

instituindo parcerias para produção de conteúdos independentes. O que Wolff (2015) também 

traz de informação, ao falar da segmentação de conteúdos na TV a cabo internacional. O crítico 

de TV afirma que a mudança do conteúdo sustentado pelo anunciante – comum nas emissoras 

de sinal aberto e de conteúdo grátis aos espectadores – para o conteúdo sustentado pelo usuário 

que paga por uma assinatura da operadora de TV a cabo, também mudou a natureza da 

programação, transportou a ênfase tradicional do mercado de massa de um público mais jovem 

para os moradores da casa que tinham decidido pagar por um pacote mais completo, de várias 

opções de canais. De acordo com o autor, “assim começou a florescer a nova era de ouro da 

televisão, com uma programação focada em um público mais exigente – assim como a mídia 

digital estava fazendo o máximo possível para aumentar sua base de massa” (WOLFF, 2015, p. 

119). A TV a cabo, inicialmente, segregou o público televisivo em classes sociais que podiam 

ou não ter acesso à ferramenta e aos programas feitos para quem tinha o aparelho transmissor 

na residência. A possibilidade de “comprar conteúdos” fez com que as experiências televisivas 

dos espectadores também fossem diferentes, pois  

 

A transformação de programas de televisão em mercadoria que precisaria ser 

adquirida levou à criação de uma programação diferenciada nesse nicho de mercado 

– o público com melhor poder aquisitivo. A consequente migração do telespectador 

das classes A e B (ou de parte de sua atenção) para esse tipo de TV se refletiu também 

nas emissoras abertas, que se viram diante de um duplo processo de mutação. Em um 
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movimento, perde-se considerável fatia de telespectadores com poder aquisitivo mais 

alto. Em outro, é incluída uma expressiva massa de público mais popular, muitos dos 

quais poucos identificados com os produtos televisivos comumente apresentados 

então. (MENDONÇA, 2010, p. 264) 

 

Portanto, a TV a cabo se popularizou em vários países justamente quando se iniciou a 

adoção da internet pelos consumidores, o que contribuiu para que surgissem outros hábitos de 

frequentação na TV. Wolff (2015) sinaliza que, com isso, veio todo aquele universo definido 

que leva as pessoas a pagarem efetivamente pela televisão: funcionalidade aprimorada, 

sofisticação (não apenas sexo, mas, à medida que o modelo de programação da TV a cabo se 

desenvolveu, posturas, roteiros e sensibilidade que você não veria na televisão comum), 

exclusividade e esportes (WOLFF, 2015, p. 116). A TV a cabo se tornou provedora de acesso 

digital, ajudando as emissoras de sinal aberto a não perderem nem receita nem público.  

 

A partir de 2000, o setor de TV por assinatura ainda reconfigurou o mercado televisivo 

ao oferecer aos espectadores serviços de internet, com recursos de banda larga. As 

empresas de televisão por assinatura começaram a oferecer novos serviços, com venda 

casada à programação de televisual. Tem destaque nesse quesito a internet de banda 

larga e a telefonia, o que impulsionou uma onda de aquisições de mídias pagas. 

(BRITTOS; SIMÕES, 2010, p. 229) 

 

Por fim, a junção de internet e de televisão trouxe outro hábito de consumo do 

audiovisual. Para se ter acesso à internet de qualidade, passa-se a ter um sinal de TV, com 

múltiplos canais. Com o recurso disponível em plataformas como celulares e computadores, ou 

seja, o uso de outras telas, o espectador passa a ter acesso às produções das emissoras, que 

começam a disponibilizar programas em seus sites, por exemplo; a indústria da música 

disponibiliza clipes no YouTube, o que facilita a visualização do material inúmeras vezes, bem 

como outras maneiras que serão apresentadas ao longo deste estudo.   

Os canais da TV a cabo representam, ainda, outro comportamento a partir do momento 

em que reprisam seus programas em horários diferenciados, atendendo demandas dos 

telespectadores de acordo com as suas possibilidades de horário, o que é diferente do fluxo 

programado da TV aberta. Com a variedade de exibições, de conteúdos muitas vezes 

exclusivos, conquista-se novos espectadores/clientes. Característica da HBO que foi pioneira 

nessa estratégia.  

 

2.1.1 As experiências televisivas da HBO 

“Oz. That’s the name on the street for the Oswald Maximum Security Penitentiary”.11 

Com essa frase, em 1997, uma nova fase na televisão americana começou a se consolidar, na 

                                                           
11 “Oz. Na rua, este é o nome da Penitenciária de Segurança Máxima Oswald”. Tradução livre.   
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estreia da primeira temporada de Oz – a vida é uma prisão, série original dramática produzida 

e exibida pelo canal HBO (Home Box Office). O seriado narra a história dos prisioneiros da 

penitenciária Oswald, popularmente tratada como Oz, e de suas subdivisões como o corredor 

da morte, Emerald City, a Unidade B, dentre outras. O enredo principal da primeira temporada 

girava em torno da unidade experimental idealizada e projetada pelo seu diretor Tim McManus, 

que buscava melhorar a vida dos presos, acreditando que havia a possiblidade de recuperação 

deles. Ele ia contra as ordens do diretor-geral da prisão, Warden Leo Glynn, buscando o que 

havia de melhor dentro de cada detento, para torná-los melhores cidadãos e os preparando para 

a vida de liberdade. Contudo, Oz abriga os mais violentos presos do país, que estão em 

constantes conflitos dentro da penitenciária. Alguns lutam por poder, outros por dinheiro, outros 

apenas para sobreviver mais um dia e conseguir a liberdade condicional.  

Considerada a primeira série dramática da HBO, que até essa data investia apenas em 

comédias, como Larry Sanders Show (1992-1998), Oz apresentou uma constante guerra entre 

arianos, negros, italianos, muçulmanos e latinos de uma forma mais realista, diferentemente de 

outras séries americanas. O seriado trouxe aos espectadores cenas fortes de violência, como 

estupros, mortes, sangue, humilhações, corrupção, tráfico de drogas, homoerotismo – sem 

cortes, durante seis anos, tempo de duração do programa. Outra característica de Oz é a ajuda 

de um narrador, que era ao mesmo tempo narrador e personagem da série. Augustus Hill, um 

preso deficiente físico e ex-viciado em cocaína, introduzia o tema do episódio tocando em 

alguns questionamentos ligados ao sistema prisional, à religião, à política, à vida na prisão e à 

sociedade.  

Esse formato, ligado ao drama realista e ao desenvolvimento mais complexo dos 

personagens, só foi possível por cauda da série Twin Peaks,12 considerada um divisor de 

momentos nos seriados americanos, exibida no início dos anos 1990, pela ABC. Essa série, 

além de inovações no roteiro, também contribuiu para aproximar o universo do cinema da 

linguagem televisiva, pois foi criada e dirigida pelo famoso diretor David Lynch, que atuava na 

sétima arte. Considerada revolucionária para a época, Twin Peaks fugiu das fórmulas 

tradicionais que buscavam um senso de moral. A história complexa, nunca vista na televisão, 

apresentava personagens estranhos e excêntricos, cheios de mistérios, numa mistura narrativa 

de suspense, surrealismo, drama, policial, humor e terror psicológico.  

                                                           
12A misteriosa morte de Laura Palmer na pacata cidade de Twin Peaks dá início a uma série de problemas ao 

agente do FBI Dale Cooper e ao xerife Harry Truman. Eles são os responsáveis pela investigação do crime e 

acabam percebendo que várias pessoas da cidade estão envolvidas e que segredos obscuros estão por trás do caso 

(ADORO CINEMA). 
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Outra mudança para que a HBO pudesse investir em séries mais densas aconteceu a 

partir da queda da imposição de algumas regras à televisão, que era proibida de produzir 

histórias mais realistas. Na década de 1990, o FCC (Federal Communications Commission), 

órgão que regulamenta o conteúdo da TV aberta nos Estados Unidos, permitiu essas alterações, 

e os roteiristas passaram a explorar com mais veracidade o trabalho de profissionais 

normalmente vistos nas séries de TV, como os policiais e os médicos. 

 

As mudanças de regras permitiram, por exemplo, que detalhes de cenas de autópsias 

pudessem ser visualizadas pelo público, bem como cirurgias. Também passaram a ser 

permitidas as filmagens, com mais realismo, de cenas de violência, como assassinatos, 

sequestros e estupros. Esses detalhes poderiam ser vistos em imagens do ato ou 

ouvidos na descrição de como eles ocorreram. Assim, a década de 1990 promoveu a 

escalada do realismo nas séries de TV. (FURQUIM, 2010) 

 

Por ser uma produção para a TV a cabo, Oz explorou essas cenas que, raramente, eram 

vistas nos canais abertos. Na linguagem dos personagens, por exemplo, havia expressões 

carregadas de palavrões. E as imagens mostravam sem pudor a nudez frontal masculina, 

masturbação e a violência, marcadas por cenas de estupro.  

Entretanto, a experiência televisiva ofertada pela HBO começou já a partir de sua 

inauguração, em 1972, quando o canal transmitiu seu primeiro programa, um jogo da liga 

americana profissional de hóquei no gelo entre as equipes do New York Rangers e Vancouver 

Canucks, realizado no Madison Square Garden, no dia 8 de novembro. Logo em seguida à 

competição, a emissora exibiu o filme Sometimes a great notion, estrelado por Paul Newman e 

Henry Fonda.  

Em 1972, a Time Life Inc.’s Home Box Office (HBO) deu início ao seu serviço único 

para 365 assinantes a cabo. A ideia era cobrar uma taxa extra, além da assinatura 

básica do cabo, em troca de filmes de longa-metragem e de esportes “ao vivo” sem 

interrupção de comerciais. A tecnologia que possibilitava isso havia sido demonstrada 

na década de 1940, quando Hollywood tentou impedir o crescimento popular da TV, 

experimentando um sinal codificado que poderia ser decodificado na forma de um 

filme por aqueles que quisessem pagar. (CASHMORE, 1998, p. 32) 

 

A HBO foi o primeiro canal de entretenimento na TV a cabo, exclusivo para assinantes, 

que exibia filmes no sistema pay-per-view (pague para ver). Tudo começou em 1965, quando 

o pioneiro na construção de sistema a cabo para transmissão de televisão nos Estados Unidos, 

Charles Dolan, ganhou a licitação para instalar o chamado Sterling Manhattan Cable (o 

autêntico cabo de Manhattan) no subterrâneo de Nova York. No início da década de 1970, 

Dolan, em busca de outras fontes de renda, resolveu criar um canal de TV, que seria 

disponibilizado aos telespectadores mediante o pagamento de uma mensalidade, que exibiria 

filmes na íntegra e sem comerciais. Uma experiência inédita diante do que a TV aberta oferecia. 

Ou seja, era possível ter parte da experiência do cinema dentro de casa. Dolan gastou uma 
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fortuna na instalação dos cabos para atender às áreas que tinham dificuldade de receber sinais 

com nitidez por causa dos altos edifícios ao redor. Roedy conta que, “além de transmitir as três 

redes e algumas estações locais a seus clientes, Dolan lhes oferecia o canal por assinatura que 

havia fundado, a HBO”. Na mesma época, a empresa havia começado a distribuir o canal em 

outros lugares, além de Nova York, por meio da transmissão por micro-ondas tradicional. No 

início, com apenas poucos assinantes, e apesar da novidade, a empresa foi rapidamente 

perdendo dinheiro. A Time Inc., que inicialmente havia adquirido 20% de participação no canal 

de Dolan, adquiriu o controle acionário total da HBO em 1973 (ROEDY, 2011, p. 17).  

Em 1975, outro pioneirismo: a luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier pelo título dos 

pesos pesados foi transmitida ao vivo de Manila, nas Filipinas, pela HBO, via satélite, 

assinalando o início do investimento de fortunas na TV doméstica por meio do aparato 

(CASHMORE, 1998, p. 33). Depois do sucesso, inclusive técnico, desse tipo de transmissão, a 

HBO resolveu adotar esse modelo para todos os seus programas.  

 

A HBO era essencialmente um espécime distinto: oferecia programas originais e os 

distribuía em todo o país, lançando-os via satélite para as operadoras de cabo locais. 

O progresso da HBO foi lento nos dois primeiros anos (57 mil assinantes em 42 

sistemas a cabo) e a FCC não incentivava os serviços via satélite. A HBO tinha 

potencial para se transformar numa competidora das grandes redes, em vez de 

aumentá-las. O projeto tomou um vulto ainda maior com o aparecimento da ESPN, 

da MTV, da CNN e da C-SPAN, todas produzindo os seus programas especializados 

e oferecendo-os sem custo extra aos assinantes a cabo básico. [...] A HBO e os canais 

“premium” extraíam seus lucros de assinaturas, enquanto os outros geravam os seus 

dos anunciantes e das operadoras de cabo locais. (CASHMORE, 1998, p. 32) 

 

Em 1979, quando o executivo Bill Roedy começou a trabalhar na HBO, a emissora ainda 

era um canal por assinatura que só oferecia programação durante nove horas por dia, exibindo 

dois gêneros televisivos: filmes, que se repetiam inúmeras vezes ao longo do dia e da noite, sem 

edição e sem comerciais, e eventos esportivos, principalmente boxe. Porém, a partir desse ano, 

o canal se expandiu para outros estados americanos, e passou a ter 24 horas de programação. 

Roedy relata em seu livro que a ideia de se investir em um canal com essas características – 24 

horas no ar, sem comerciais – era uma ferramenta de marketing, pois os diretores da empresa 

acreditaram na possibilidade de que alguém pudesse querer assistir ao canal no meio da noite. 

“As pesquisas que fazíamos sempre apontavam que a televisão sem comerciais, e sem cortes, 

era nosso principal atributo” (ROEDY, 2011, p. 18).  

Em 1983, a HBO investiu em uma produção original: o primeiro programa foi o 

Pennsylvania Polka Festival; outros exemplos são a comédia Not Necessarily the News e a 

atração infantil Fraggle Rock; e o seu primeiro filme, The Therry Fox Story, que se tornou o 

primeiro especialmente produzido para a televisão por assinatura. Em 1986, inovou novamente, 
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quando se tornou a primeira rede de televisão a codificar seu sinal contra exibição não 

autorizada. No final da década de 1990, a HBO foi uma das primeiras redes a transmitir uma 

versão de seu canal em alta definição.  

A partir do fim dos anos 1980, até hoje, como parte de sua expansão de negócios, a HBO 

apostou em um que contribuiria para a segmentação da televisão e, consequentemente, para o 

modo de se fazer conteúdos televisivos e para a experiência do espectador. A empresa lançou 

vários canais que atendiam às necessidades de determinados tipos de telespectadores: HBO 

Español, com programação transmitida em espanhol; HBO Plus, somente com filmes e séries; 

HBO Signature ou HBO 3, com conteúdos para o público feminino; HBO Family, para a 

família, com programação leve composta por filmes, séries e desenhos para todas as idades; 

HBO Comedy, canal de comédia e diversão; HBO ZONE, programação variada; HBO Latino, 

para o público latino. Além disso, o canal foi introduzido em muitos países. Nos anos 1990, 

criou o Independent Productions para produzir séries de televisão. A primeira foi ROC, que foi 

ao ar pela FOX Network (MUNDO DAS MARCAS, 2006). 

Quando parte para a criação de séries, segundo Martin (2014, p. 20), a HBO provocou 

outra revolução no modo de se ver televisão ao dar atenção à produção de dramas originais com 

uma hora de duração, conforme dito no início deste tópico. Furquim (2010) afirma que a estética 

de Oz, por exemplo, marcou a transição da década de 1990 para o século XXI, pois a série 

utilizava recursos televisivos, cinematográficos e teatrais (nas cenas com o narrador). Assim, a 

produção conseguiu convencer a diretoria da HBO das possibilidades que surgiriam caso 

investissem nas séries dramáticas. Portanto, a HBO conquistou uma reputação por oferecer uma 

programação original de alta qualidade, com séries premiadas, polêmicas e divertidas como Sex 

and the City (1998-2004); The Sopranos (1999-2007); Six Feet Under (2001-2005); Carnivále 

(2003-2005); Deadwood (2004-2006); Rome (2005-2006); True Blood (2008-2014).  

Em 2001, a HBO lança um serviço diferenciado, disponível em mercados limitados, a 

HBO on demand, um canal em que o telespectador pode escolher o filme a que deseja assistir, 

entre mais de 200 títulos. Em 2005, em parceria com a operadora Cingular Wireless, a empresa 

lança a HBO MOBILE, para que o canal distribuísse conteúdo (guia dos seriados, wallpaper, 

ringtones), por meio de celulares. O HBO onBroadband, em 2008, possibilitou que usuários de 

computador pudessem assistir a mais de 400 horas de filmes e séries. Em 2010, o canal passa a 

oferecer o HBO GO, um serviço em que os assinantes podem assistir a conteúdos via internet, 

cuja programação é mesma da TV. Essa singularidade, em particular, será discutida no tópico 

em que este estudo tratará da experiência on demand.  
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Para finalizar, outra experiência televisiva utilizada pela HBO que merece atenção é a 

decisão da empresa ao transmitir seus conteúdos globalmente, onde quer que haja a oferta do 

canal. Para que haja uma retenção da audiência, para atender às expectativas dos espectadores, 

para fugir das ferramentas de download, para atender às necessidades comerciais e também para 

reduzir a pirataria, a emissora adotou uma estratégia que outros canais também utilizam na 

exibição de seus programas de grande sucesso, conforme aponta o crítico de TV Maurício 

Stycer. Segundo ele, “para reduzir a tentação do público de piratear as séries, a HBO, por 

exemplo, passou a exibir os episódios inéditos de duas de suas séries mais populares, True 

Blood e Game of Thrones, simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil” (STYCER, 2016, 

p. 186). A iniciativa demonstra que há uma preocupação da emissora com a tendência do atual 

modelo da cultura de consumo de produtos e serviços, que é a personalização cada vez maior 

dos conteúdos, um dos aspectos mais fortes entre os consumidores modernos de entretenimento 

digital, que está atrelado ao desejo de controle por parte do usuário. Se ele decide o que, quando 

e onde ver seus programas favoritos, coube à emissora fazer a oferta antes que outras maneiras 

fossem utilizadas.  

 

2.2 A experiência do VHS, do DVD e do Blu-ray 

A chegada do videocassete nas residências sinalizou uma mudança profunda no 

comportamento dos espectadores que estavam acostumados a acompanhar a grade de 

programação televisiva. Com as funções de gravar, pausar, retroceder o que se estava assistindo, 

o aparelho pode ser considerado uma das premissas que alterou a experiência dos 

telespectadores diante da telinha, sendo possível dizer ainda que o aparato é um precursor do 

consumo de vídeos on demand. 

A ideia de o espectador assistir à novela, programa, série ou filme da sua preferência, 

no momento em que quisesse, começou no final da década de 1970, quando o videocassete 

chegou ao mercado para modificar o entretenimento doméstico, pois o equipamento 

revolucionaria hábitos de consumo e ajudaria a modelar um estilo de vida. A Sony, pioneira no 

assunto, criou o formato conhecido como Betamax, lançado nos Estados Unidos em novembro 

de 1975, com a gravação de uma hora em cada fita. No ano seguinte, surgiu um formato 

concorrente lançado pela JVC, o Video Home System (VHS), que logo foi franqueado para 

outras empresas como a Matsushita (Panasonic), Sharp, Zenith, RCA, o que acelerou sua 

difusão pelo mundo. O VHS tinha um tempo de gravação de duas horas. Com o uso amador 

desses aparelhos, o consumidor podia gravar e reproduzir conteúdo em vídeo quando bem 

decidisse. No Brasil, em pesquisa feita no acervo de notícias on-line do jornal Folha de Paulo, 
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o videocassete chegou no dia 8 de março de 1982, fabricado pela Sharp. Naquela época, o 

equipamento era sucesso de vendas:  

 

De acordo com informações da Sharp, o videocassete alcançou, em todo o mundo, 

uma curva de vendagem superior inclusive ao aparelho de TV a cores. O Japão, 

fornecedor mundial do sistema VHS - principalmente para os Estados Unidos - 

produzirá este ano sete milhões de unidades. Segundo pesquisa da Sharp brasileira, o 

mercado japonês consome 67% do Vídeo Home System (VHS) e 23% do sistema 

Betamax, patente da Sony, que utiliza um cassete um pouco menor. Nos Estados 

Unidos, ainda segundo a Sharp, essa proporção é maior em favor do VHS, que 

atualmente só é fabricado no Japão e agora no Brasil. Os demais fabricantes usam o 

sistema Betamax. (FOLHA DE S.PAULO, 1982) 

 

Quando passou a oferecer o recurso de gravar, o videocassete fez com que o espectador 

flexibilizasse a sua programação, podendo assistir a seus conteúdos quando quisesse. De acordo 

com Junior (2015), “o tempo presente, característica inicial da transmissão ao vivo da televisão, 

foi transformado com a possibilidade de o espectador gravar seus programas de interesse para 

exibição posterior”. Por meio de alguns equipamentos, havia o dispositivo de agendamento para 

que o videocassete começasse a gravar apenas em determinado horário, não perdendo assim 

espaço na fita de vídeo (FERREIRO JUNIOR, 2015, p. 48). Esse recurso poderia ser o precursor 

do vídeo sob demanda, ao lado das locadoras de vídeo, que se popularizaram ao alugar filmes, 

em fitas VHS, que antes ficavam restritos às salas de cinema e à programação das TVs aberta 

e a cabo, mas que seguiam o fluxo televisivo convencional, pelo qual o telespectador deve 

acompanhar em tempo real a programação, como Ferreiro Junior (2015, p. 48) demonstra: 

 

Os títulos que antes ficavam no circuito do cinema, passaram, então, a obedecer uma 

outra janela de distribuição e ficavam disponíveis depois de alguns meses nas 

locadoras de filmes. Assim, o cenário da crítica cinematográfica nunca mais foi o 

mesmo, pois o acesso foi ampliado por meio da popularização das fitas em VHS. 

 

Parry (2012) corrobora com Ferreiro Junior ao dizer que para o espectador, os aparelhos 

e o que eles permitiam foi extremamente positivo, pois o VHS e depois o DVD alcançaram 

tamanha popularidade que os aparatos se constituíram meios de distribuição com vida própria; 

filmes e séries de televisão passaram a ser vendidos e alugados como uma alternativa a serem 

assistidos na televisão ou cinema. Foi um ponto positivo para a produção dos programas, na 

medida em que se criou outra via de comercialização que possibilitava suas vendas. Contudo, 

“as gravações domésticas, aliadas aos dispositivos e controle remoto sem fio, tiveram impacto 

negativo sobre as redes de televisão” (PARRY, 2012, p. 283).  

O historiador Hagemeyer (2012) contribui com uma informação importante para se 

entender esse cenário. Ele afirma que, a partir dos anos 1980, a possibilidade de gravar 

programas de televisão em VHS proporcionou uma nova forma de apreensão, o que se refletiu 
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também em uma maior possibilidade de reflexão a respeito dos conteúdos gravados. O autor 

ainda alega que essa mudança foi positiva, pois “boa parte da memória da televisão disponível 

hoje em dia deve-se a essas antigas fitas”. Com o recurso era possível a formação de um arquivo 

pessoal de imagens, gravar o noticiário de momentos considerados históricos [...] como faziam 

os velhos memorialistas com fotografias em recortes de jornais e revistas (HAGEMEYER, 

2012, p. 37).  

Na história do videocassete, é preciso salientar que, além da mudança tecnológica, o 

aparelho provocou também uma nova maneira de atrair a atenção dos espectadores por meio 

das mídias que produziam conteúdo. Este passa a ser mais fragmentado, a história é roteirizada 

diferente do que se fazia tradicionalmente. Por um lado, caía a audiência da televisão. Por outro, 

os produtos audiovisuais alcançavam outros públicos, como relata Martin (2014), ao narrar 

como o gênero série alcançou sucesso e se tornou popular entre os americanos.   

 

O explosivo aumento de aparelhos de videocassete – de 1,1% dos televisores 

domésticos, em 1980, para 20% em 1985 – encorajava os espectadores a aceitar 

histórias mais seriadas, uma vez que poderiam assistir a episódios já transmitidos 

conforme sua conveniência. Também teve início o processo de importar filmes e a 

expectativa de que os valores da produção cinematográfica fossem transpostos para a 

telinha das salas de estar. Com isso, o fatiamento do número de espectadores esperado 

para cada programa afinou-se ainda mais. (MARTIN, 2014, p. 52)  

 

Ao longo dos anos 1990, o avanço tecnológico do mercado das imagens em movimento 

se expandiu, com o surgimento do Digital Versatile Disc (DVD ou Disco Digital Versátil), em 

1996, com qualidade de imagem e de som melhores do que o sistema de exibição do 

videocassete, e possuía inovações como alterar o idioma das legendas dos filmes, acessar um 

conteúdo a partir de uma cena específica com mais facilidade do que o rebobinar das fitas, por 

exemplo, e ainda assistir a extras de gravações de shows e entrevistas com os atores dos filmes. 

Apesar de ainda ser um padrão dominante, o DVD perdeu espaço para o Blu-ray nos anos 2000, 

pois é um formato que tem maior capacidade de armazenamento e uma imagem e som 

considerados de alta resolução.  

Com características peculiares, principalmente quando se analisam as tecnologias de 

gravação e reprodução dos sistemas de vídeos apresentados nos parágrafos anteriores, pode-se 

observar que existe um hábito de consumo do audiovisual com particularidades distintas ao 

modo padrão de se ver televisão. O espectador tem acesso a um conteúdo fragmentado, 

personalizado e individualizado. Entretanto, Cannito (2010, p. 49), faz um alerta para essa 

maneira de assistir à televisão: 

 

É claro que o videocassete, o gravador de DVD ou o moderno sistema de gravação 

das tevês a cabo permitem que se tenha acesso à programação anterior no momento 
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mais conveniente, mas essa possibilidade não descaracteriza o modelo consagrado da 

televisão. Não diríamos que uma pessoa trancada em uma sala com um aparelho de 

televisão sem sinal, mas com quinze fitas de programação antiga gravadas à 

disposição está assistindo à “televisão”, como nós a entendemos. Está assistindo ao 

vídeo no aparelho televisivo. 

 

O Digital Video Disc – DVD foi vendido aos consumidores a partir de 1996. Com ele, 

veio uma mudança na hierarquia dos formatos. Apesar da melhoria da tecnologia, as primeiras 

mídias em DVD que poderiam ser gravadas tinham o preço muito alto e essa função ainda era 

facilmente desempenhada pelos videocassetes e suas fitas de vídeo. Logo, o DVD e o Blu-ray13 

foram, de alguma forma, desdobramentos do VHS. O desenvolvimento deles foi semelhante à 

ampliação da qualidade de imagem e do som que ocorreu tanto com o cinema quanto com a 

televisão, com a gradativa passagem do sistema analógico para o digital. Cinema e televisão, 

cada um com suas especificidades, tiveram mudanças intensas, quase que concomitantemente 

com a chegada dos eletrodomésticos às casas (JUNIOR, 2015, p. 49).  

Porém, ao se analisar a forma de experimentação da produção audiovisual, nada mudou 

com o avanço da tecnologia aplicada pelo DVD e pelo Blu-ray, já que os aparelhos, além de 

não trazerem mudanças significativas na experiência do espectador, como foi com chegada do 

VHS, perderam um recurso popular e bastante importante do videocassete: o sistema de 

gravação instantânea da programação da televisão.  

No entanto, em 2005, quando as transmissões televisivas no Reino Unido e nos Estados 

Unidos passam a ser distribuídas em formato digital, os aparelhos de VHS e DVD foram 

substituídos por PVRs (Personal Video Recorder – gravadores de vídeos pessoais) em disco 

rígido, que, na verdade, não passavam de computadores com nomes como TiVO e Sky+. 

Segundo Parry (2012), “muitas pessoas passaram a controlar a programação por meio de um 

guia eletrônico na tela (EPG – Eletronic Programa Guide), que facilitava muito a alternância 

entre canais e pré-gravações”. A novidade tecnológica aliada à internet ajudou no 

compartilhamento de arquivos via computador. O autor narra que   

 

Por meio de um link de internet, pode-se tanto assistir a um arquivo de vídeo (por 

streaming) como transferi-lo de uma máquina para outra (download). Começou-se a 

oferecer serviços de dados de todos os tipos concebíveis – do YouTube, com clipes 

curtos de conteúdo amador, ao iPlayer da BBC, que permitia assistir aos programas 

da semana anterior. Materiais em vídeo encontravam-se agora disponíveis para todos, 

                                                           
13Blu-ray é um formato de disco óptico, sendo, para muitos, o sucessor do DVD. Essa mídia foi desenvolvida para 

o armazenamento de uma grande quantidade de dados, cerca de 25 GB, e execução de vídeos de altíssima 

qualidade. Enquanto o DVD usa um laser de 650 de nanômetros, o Blu-ray utiliza um de 405, possibilitando gravar 

mais informações em um disco do mesmo tamanho. O nome “Blu-ray” (Blue = azul; ray = raio) vem do fato de 

essa tecnologia utilizar um laser azul para ler e gravar dados. O “e” de “blue” foi retirado do nome do produto, 

pois em alguns países não é possível registrar uma palavra comum como nome comercial (DANTAS, 2016).  
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em qualquer hora e lugar, o que teria implicações profundas para a economia da 

indústria televisiva tradicional. (PARRY, 2012, p. 284) 

 

Nesse cenário, além da procura por novas modalidades de consumo audiovisual, o 

aumento de usuários de internet, a melhoria da banda larga e o desenvolvimento das tecnologias 

de distribuição de dados proporcionaram a configuração de um ambiente cada vez mais propício 

a ofertar ao público serviços de acesso rápido e fácil aos vídeos que ele quiser e na hora que 

bem entender. 

A partir de 2008, os espectadores podiam consumir vídeos na televisão apenas 

acoplando outro aparelho, como um DVD player, um Xbox, um Nintendo Wii ou um 

Apple TV. Os serviços de streaming são cada vez mais baratos e de fácil uso. Em 

julho passado, o Google lançou o Chromecast, aparelho que parece um flash drive 

(que você liga na entrada HDMI da sua TV) e permite o streaming de fontes como 

Netflix, YouTube, Hulu Plus, Google Play ou o que quer que você assistisse no seu 

browser Google Chrome. O aparelho custa 35 dólares. À medida que os consumidores 

vão criando consciência dessas opções, estão fadados a se perguntar para que assistir 

à televisão a cabo. (AULETTA apud WOLFF, 2015, p. 93) 

 

Por esses motivos, serviços de vídeo on demand se popularizaram e já representam 

uma nova dinâmica na indústria de produção e distribuição de conteúdo. Stycer, por exemplo, 

mostra que além do gravador digital, também chamado DVR, várias outras ferramentas 

colocaram em questão, de fato, o modelo da “grade” de programação da televisão. Para o autor, 

“é cada vez mais fácil ver os programas diante do computador ou no smartphone, seja 

comprando ou baixando arquivos piratas na internet” (STYCER, 2016, p. 34). De um lado, 

surge o YouTube, por exemplo, como um canal de vídeos na internet e, por outro, a implantação 

da TV Digital, seja por meio de televisores mais modernos seja por possibilidades de interação 

do espectador com as emissoras, conforme se mostra a seguir.  

 

2.3 A experiência da TV Digital  

Conceitualmente, a TV Digital14 é descrita por Schlitter (2011, p. 17) como  

 

uma tecnologia que permite a produção e transmissão da TV utilizando sinais digitais, 

trazendo como consequência a melhoria da qualidade do som e imagem, mais canais, 

novos serviços e aplicativos interativos. 

  

Além de ser uma evolução tecnológica da televisão, trata-se de uma plataforma de 

comunicação baseada em tecnologia digital para a transmissão de sinais (CPqD, 2006, apud 

                                                           
14 A história da televisão digital tem início nos anos 1970, quando a direção da rede pública de TV do Japão Nippon 

Hoso Kyokai (NHK), juntamente com um consórcio de cem estações comerciais, dá carta branca aos cientistas do 

NHK Science & Technical Research Laboratories para desenvolver uma TV em alta definição (que seria chamada 

de HDTV). 
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SCHLITTER, 2011, p. 19). Basicamente, a TV Digital funciona como a transferência de 

informações, semelhante ao trânsito dos dados em computadores.  

A mudança no padrão analógico, utilizado desde 1920, para o padrão digital da televisão 

vem ocorrendo em vários países há alguns anos. A principal diferença desses padrões está na 

qualidade da imagem, do áudio e nas possibilidades de interatividade. Por ser transmitida via 

satélite, as ondas que o televisor recebe dificilmente sofrem interferências, desta forma os 

famosos chuviscos e “fantasmas” viraram coisa do passado. Além de melhorar a transmissão, 

a TV Digital permite que a imagem tenha muito mais definição, já que é possível ter mais de 

1080 linhas de resolução. O som também evoluiu, pois há mais canais de áudio que 

acompanham a transmissão do sinal. Esse processo já ocorreu no Reino Unido, por exemplo, 

em 1998. Nos Estados Unidos, o início foi em 2002 e no Japão em 2003 (TECMUNDO, 2009). 

No Brasil, após uma longa disputa e discussão entre setores da indústria televisiva para se 

definir qual sistema de transmissão seria adotado – japonês, americano ou europeu –, ficou 

definido que o país teria um próprio, a partir da escolha do sistema japonês (ISDB-T) como 

base para o desenvolvimento da TV Digital brasileira (SCHLITTER, 2001, p. 30). Assim surgiu 

o SBTVD-T15 – Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, cuja primeira transmissão 

ocorreu no dia 2 de dezembro de 2007, em São Paulo e, pouco a pouco, a mudança foi 

acontecendo em outras capitais, conforme quadro abaixo:  

Quadro 1 – Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

Estado  Cidade Ativação 

SP São Paulo 02/12/2007 

MG Belo Horizonte 07/04/2008 

RJ Rio de Janeiro 16/6/2008 

GO Goiânia 04/08/2008 

PR Curitiba 22/10/2008 

RS Porto Alegre 04/11/2008 

BA Salvador 02/12/2008 

MT Cuiabá 16/12/2008 

SC Florianópolis  05/02/2009 

ES Vitória 09/02/2009 

PI Teresina 23/03/2009 

DF Brasília 22/04/2009 

MS Campo Grande 04/05/2009 

Fonte: Fórum SBTVD 

 

                                                           
15 O Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, SBTVD-T, foi instituído pelo Decreto 4.901, de 23 de novembro 

de 2003. Seus objetivos foram promover a inclusão social, a diversidade cultural e a democratização da 

informação, e também elaborar um Modelo de Referência para a TV Digital terrestre no Brasil. (TELECO, 2007) 
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Campinas (SP) foi a primeira cidade brasileira entre as não-capitais a receber o sinal de 

TV Digital. O lançamento foi realizado no dia 3 de dezembro de 2008, pela EPTV. Desde então, 

como parte do processo de extinção do sistema analógico, paralelamente às transmissões de 

sinais digitais, o sinal analógico foi sendo desligado em algumas regiões.  

No dia 5 de setembro de 2016, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) divulgou a relação dos 966 municípios brasileiros que vão ter o sinal 

desligado até 2018. Segundo informações do site do Fórum SBTVD (2016), a portaria nº 3.493, 

publicada no Diário Oficial da União, também estabelece os novos requisitos do conversor 

digital distribuído aos beneficiários do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Ao todo, 

o sinal analógico será desligado em 1.326 cidades. Ainda segundo o site, o documento do 

MCTIC também determina mudanças no conversor digital, de acordo com o que foi proposto e 

autorizado pelo Grupo de Implantação da TV Digital (Gired). O equipamento garante a 

interatividade para o telespectador e terá, obrigatoriamente, controle remoto, interface USB, 

dois tipos de saída de áudio e vídeo, além de permitir a utilização de recursos de acessibilidade. 

(Por se tratar de especificidades técnicas, a informação foi dada apenas a título de curiosidade. 

Sobre a implantação do middleware [software] brasileiro Ginga, responsável pela interatividade 

na televisão, sugere-se a leitura da obra do autor Renato Cruz. 

Ainda de acordo com a portaria 3.493, as cidades que não estão listadas nos cronogramas 

de 2016, 2017 e 2018 devem ser desligadas até 31 de dezembro de 2023. Com o desligamento 

analógico, a faixa de frequência de 700 MHz fica livre para a expansão da internet 4G, em todo 

o Brasil (FÓRUM SBTVD, 2016).  

Após esse panorama, apresentam-se as experiências televisivas possíveis com a 

implantação da TV Digital, pois, de acordo com o IBOPE (2015),  

 

o padrão digital brasileiro de transmissão de TV trouxe a mobilidade para o consumo 

de televisão, que não está mais restrito ao momento em que o telespectador está em 

casa, em frente à TV, mas sim em suas próprias mãos, em um dispositivo móvel, 24 

horas por dia. 

  

Outro comportamento comum aos telespectadores é assistir a conteúdo audiovisual 

também por meio de computadores, no recurso conhecido como on demand, ou seja, o produto 

televisivo é assistido em qualquer horário, indiferentemente da tradicional e rígida grade de 

programação comum em emissoras de TV aberta ou a cabo.  

Uma das promessas da TV Digital é a ampliação da experiência da interatividade com 

o espectador, visto que a participação do público já é comum desde os primórdios da televisão, 

já que  
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Esta possibilidade (a interatividade) já é oferecida há algum tempo e provavelmente 

estará nos arquivos mortos dos gimmicks que não deram certo bem antes do final desta 

década (1990), ao lado dos filmes que exalavam odores, das poltronas que davam 

choques, das projeções com três aparelhos que jamais sincronizavam, do sensurround 

e das gelatinas que se colocavam à frente dos receptores em preto-e-branco para 

“passar a noção” de cor. (HOINEFF, 1996, p. 143) 

 

Portanto, entende-se que a interatividade não surgiu com a TV Digital, muito menos 

com as possibilidades da internet. Cannito (2010) cita que o envio de cartas aos programas, as 

mensagens via celular ou internet são tradições antigas entre os telespectadores. O autor 

menciona outras maneiras de participação do espectador como, por exemplo, as votações para 

a escolha de videoclipes que serão exibidos em algum programa; a escolha de um final para os 

personagens de episódios de seriados, como o Você Decide, da TV Globo, exibido em 1992. 

Outras maneiras também foram testadas ao longo da história da televisão como o uso do 

controle remoto para facilitar a troca de canais; o teletexto, um serviço criado pela BBC, em 

1970, pelo qual os ingleses e franceses buscavam conteúdos como notícias, informações sobre 

o mercado financeiro e a compra de viagens; além do videocassete, que possibilitou o 

espectador atuar sobre a programação, interrompendo o fluxo, selecionando e armazenando 

programas (CANNITO, 2010, p. 144). O autor mostra que  

 

Foi essa mudança também que levou o público a pagar para assistir, seja à TV a cabo, 

seja aos programas à la carte, comprados por meio do controle remoto. A tela da 

televisão passou a funcionar como um menu em que o espectador pode escolher as 

informações que deseja receber. (CANNITO, 2010, p. 145) 

 

Mesmo diante dos desafios da adaptação dos telespectadores com a tecnologia permitida 

pela TV Digital, a mudança proporcionará ao telespectador novos benefícios, como a interação 

com os programas: 

 

A TV do futuro será toda customizada. Mecanismos sofisticados de busca detectarão 

as preferências individuais. Um conteúdo personalizado. Agora cada um vai ver o 

programa que escolher, na hora que quiser. [...] Estamos entrando é na era das redes. 

Como afirmou Jenkins (2008): ‘A maior mudança talvez seja a substituição do 

consumo individualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em 

rede. (CANNITO, 2010, p. 20) 

 

O potencial técnico, segundo Cannito (2010), ainda não é suficiente para determinar o 

sucesso da TV interativa, mesmo ele dizendo isso em 2010, pois até o momento, em 2016, 

muito pouco foi feito pelas emissoras para se promover a interatividade. O autor expõe em sua 

obra as classificações/conceitos possíveis desse fenômeno, relacionando conceitos de Montez 

e Becker, Crocomo e Pierre Lévy. Para a dupla de autores citados, em TV digital, entende-se 

como interatividade toda ação que possa ser considerada mútua e simultânea e envolva dois 

participantes que pretendem chegar a um objetivo comum. Já para Cronomo, ainda citado por 
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Cannito, a televisão interativa se define como um diálogo que leva os espectadores da postura 

passiva à de agentes, ainda que por meio de suas escolhas (CANNITO, 2010, p. 146-147).  Ao 

mencionar Pierre Lévy, Cannito apresenta a organização dos níveis de interatividade proposta 

pelo filósofo francês:  

1) Personalização: a possibilidade de apropriar-se da mensagem recebida já 

configura o espectador como ser que reage ao conteúdo assistido e o absorve de 

maneira particular;  

2) Reciprocidade: disponibilidade de um dispositivo que permita a comunicação um-

um ou todos-todos;  

3) Virtualidade: enfatiza a mensagem em tempo real possibilitada pela saída e 

entrada de dados por meio do canal de retorno; 

4) Implicação: o espetador pode controlar um representante de si mesmo;  

5) Telepresença: interação do espectador, sem sair de casa, em um programa ao vivo. 

(LÉVY, 1999 apud CANNITTO, 2010, p. 148) 

 

Com o apoio dessas classificações, Cannito (2010) faz a sua própria intervenção acerca 

do tema, deixando um legado de cinco níveis para a análise da interatividade da TV Digital, 

que são bem interessantes de se perceber no comportamento do espectador. Alguns níveis já 

funcionam, outros engatinham:  

Quadro 2 – Níveis para a análise da interatividade da TV Digital 

Nível Conceito/exemplo 

Escolher o programa 

 

A interatividade se dá com base na grade de programação, 

que interrompe o fluxo da televisão para selecionar 

programas aos quais o espectador queira assistir. Aplicativos 

propiciam isso: pay-per-view, VOD entre outros. O EPG, 

guia eletrônico da programação, também se encaixa nesse 

nível.  

Bater um papinho 

 

A interatividade é com o espectador/usuário. Ela colabora 

para a conversa imediata e está relacionada ao hábito cultural 

de formação das comunidades.  

Participar 

 

O espectador vota ou manda carta para ser premiado. É o ato 

de votar, de estar no auditório, de estar presente naquele lugar 

para contribuir, em meio à coletividade, para definir os rumos 

de um evento. É também votar em algum reality show.  

Mudar o programa 

 

Aplicativos voltados à personalização do programa. Foca na 

direção – câmera, trilha, ponto de vista; narrativa – escolha 

do caminho a ser seguido. Cannito aposta numa interatividade 

individual para mudar os rumos do programa e acredita que 

não vá funcionar, pois se contrapõe a algumas características 

básicas da recepção televisiva.  

Ter a possibilidade de criar 

 

Forma mais radical da interatividade é a intervenção do 

usuário sobre a obra, recriando-a seu gosto. A recriação é 

comum na internet, mas não será possível na televisão, um 

fator de tendência da cultura digital.  

Fonte: CANNITO, 2010, p. 148. 

A apresentação do conceito e dos níveis de interatividade cabe para demonstrar como a 

cultura televisiva está se misturando com a cultura digital, tema de exposição de outro tópico 

desta dissertação. “A estratégia de aproximação entre TV e internet, que reflete o ambiente de 

convergência de meios, também foi estimulada pela implantação do novo sistema de 
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transmissão digital” (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 282). Portanto, entende-se que com os 

recursos digitais, o Sistema Brasileiro de TV Digital permite a mobilidade, a portabilidade e a 

interatividade, pois desde o início dos anos 2000, as emissoras de televisão começam a apostar 

mais na integração entre os dois meios, lançando portais, por exemplo, que integram sua 

programação tanto com conteúdos exclusivos para a web quanto com a produção de outros 

meios (jornais, rádio).  

 

Aliada a uma cultura das mídias globalizada, a convergência dos meios vem tanto 

provocando transformações nos formatos já existentes quanto fornecendo o 

surgimento de novas formas expressivas vocacionadas para a transnacionalização e 

para a transmediação. Os reality shows, que se popularizam também na TV brasileira, 

ao longo dos anos 2000, são, ao mesmo tempo, o marco e a grande síntese dessas 

tendências. (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 283) 

 

Assim, demonstra-se as vantagens da TV Digital, a partir de dados divulgados pela 

Agência Senado (2016), quando o órgão anunciou o cronograma de desligamento do sinal 

analógicos no Brasil: 

 

Figura 3 – As vantagens da TV Digital 

Fonte: Agência Senado (2016) 

 

A TV Digital é uma tecnologia que permite diversas experiências para o espectador. 

Umas já em andamento, outras ainda dependem do investimento financeiro das emissoras em 

projetos que agreguem serviços a partir da navegabilidade na tela do televisor utilizando o 

controle remoto. E até o investimento também por parte dos espectadores em televisores mais 
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modernos. A internet precisa melhorar e chegar aos locais em que a banda larga é apenas um 

sonho para se concretizar a inclusão digital, principalmente, no Brasil, onde há entraves 

econômicos e políticos em relação à web. Qualidade, interatividade, cobertura e prestação de 

serviços ainda são preocupantes, pois “apesar de haver aparelhos televisores em quase 99% dos 

lares brasileiros, o percentual de cobertura de banda larga fixa no Brasil é de 26%, o que é muito 

pouco para um país continental que precisa ofertar serviços pela TV (VIEIRA, 2016). 

 

2.4 A tecnologia streaming 

Quando uma tecnologia surge, a discussão na sociedade parece apocalíptica, pois, 

normalmente, a invenção mais atual, segundo visões deterministas, é para substituir algo que 

tenha menos recursos, como o CDs, que figuraram após os discos de vinil, e os DVDs que 

ficaram populares quando as fitas VHS caíram em desuso. A própria televisão foi apontada 

como a vilã da queda de audiência do rádio. Entretanto, a Internet foi vista como uma 

plataforma que iria descontinuar várias outras mídias, mas ela surgiu como uma alternativa 

promissora para a difusão de som e de imagem, sendo uma ferramenta agregadora para a 

divulgação de entretenimento e de informação.  

Devido às restrições tecnológicas da época, no final dos anos 1990 e início dos anos 

2000, como aponta Santos (2015), era possível assistir a filmes e séries pela web, somente e 

caso fosse feito o download de determinado tipo de arquivo (com as extensões wmv, mpeg, avi) 

que quase sempre, dependendo do tamanho do vídeo e da qualidade da conexão demandava um 

tempo razoável para ser baixado (SANTOS, 2015). A autora explica que 

 

O consumo de filmes e séries vivia um paradigma: por um lado, a internet possibilita 

a liberdade de escolha em que e quando assistir, mas custava um download demorado 

de um arquivo que ainda precisava ser armazenado ocupando espaço no disco rígido 

do computador. Deve-se levar em conta que a maior parte dos produtos baixados na 

internet é feita de forma ilegal, violando os direitos do autor e do distribuidor. A 

televisão, por sua vez, traz a instantaneidade a uma qualidade razoável, mas prende o 

consumidor à sua grade de programação, delegando a ele, no máximo, o direito de 

escolher o canal que desejava assistir. (SANTOS et al., 2015, p. 3) 

 

A solução para esse dilema veio com a tecnologia streaming, que surgiu na década de 

1990 e se popularizou, ao ser usada para transmissão de imagens, em 2005, com o YouTube, 

utilizada por meio do computador, onde é possível ouvir música e assistir a vídeos de duas 

maneiras, por meio de downloads ou por streaming.  

Segundo Ávila (2008, p. 9),  

 

streaming é uma forma de transmissão de som e imagem (áudio e vídeo) através de 

uma rede qualquer de computadores sem a necessidade de efetuar downloads do que 
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está se vendo e/ou ouvindo, pois neste método a máquina recebe as informações ao 

mesmo tempo em que as repassa ao usuário. 

 

  De acordo com o autor, o streaming media surgiu na Internet em 1995, para que os 

usuários pudessem ouvir sons com o Real Audio Progressive Networks,16 sendo considerada a 

primeira tecnologia a se popularizar na rede. A transmissão em vídeo veio em seguida, a partir 

de pesquisas e da experiência dos usuários que passaram a salvar conteúdos nos computadores. 

Em 1997, surgiu o Real Video. No mesmo ano, por meio dessa ferramenta, foi possível a 

exibição de eventos ao vivo.  

A transmissão via streaming é feita de duas maneiras, ao vivo ou on demand. Ávila 

(2008) explica que o streaming ao vivo é a recepção de um sinal em tempo real ao 

acontecimento e o streaming on demand ocorre quando o arquivo de áudio ou vídeo fica 

disponível para apreciação, mas não pode ser transferido para o computador e a visualização é 

mais rápida, logo ocorrendo sem a necessidade de download prévio. Outra característica é que 

os usuários da web também podem visualizar o vídeo simultaneamente em locais diferentes. A 

tecnologia permite ainda que haja uma interatividade do usuário que pode parar o vídeo no 

momento que desejar. 

A grande aplicabilidade do streaming de vídeo se encontra nas suas potenciais 

aplicações no comércio eletrônico, no ensino eletrônico e nas telecomunicações. [...] 

No streaming de vídeo on demand, os arquivos já se encontram disponibilizados no 

servidor, com isso, o usuário pode controlar o vídeo com funções similares a um CD 

player. No streaming de vídeo ao vivo, o cliente comporta-se da mesma maneira como 

se estivesse assistindo televisão, isso faz com que ele receba sinais de rádio emitidos 

de qualquer lugar do mundo via Internet, porém ele não tem controle nenhum sobre a 

exibição. (ÁVILA, 2008, p. 14) 

 

Essa forma de distribuição de conteúdo não ocupa espaço no computador, pois o 

streaming de vídeos é um aplicativo que faz uso da tecnologia da Internet. Quem possui banda 

larga razoável, que ainda é um dos problemas da internet brasileira, a tecnologia permite um 

grande acesso a produtos culturais de diferentes países a um baixo custo. De acordo com Santos 

(2015, p. 4), há também a vantagem da mobilidade, pois é possível assistir a conteúdos em 

smartphones e tablets, que muitas vezes não possuem alta capacidade de armazenamento. Já 

Ávila (2008), aponta que a tecnologia de streaming vem se tornando uma das maiores 

tendências na rede mundial de computadores. “Isso ocorre por vários fatores, todos eles 

surgindo, ou de necessidades de exploração de novos meios de comunicação ou em virtude das 

                                                           
16 A Progressive Networks foi pioneira na transmissão de som ao vivo pela Internet, em 1996, quando realizou o 

concerto Live @nd In Concert, com a presença de vários artistas. No Brasil, foi com o IBM Bamba, outro programa 

de tecnologia de transmissão de dados via web, que ocorreu o lançamento musical que utilizava a Internet. O fato 

ocorreu em 14 de dezembro de 1996, com a música Pela Internet, de Gilberto Gil (ÁVILA, 2008, p. 11).  
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novas tecnologias que permitem uma transmissão online cada vez mais livre de imperfeições” 

(ÁVILA, 2008, p. 103).  

 

As transmissões de mídia podem se tornar uma nova maneira de distribuição e difusão 

global com a particularidade de poder englobar as outras mídias incluindo a TV, o 

rádio e o cinema. Pois essas transmissões apresentam uma grande conveniência, 

simplicidade técnica, alcance mundial e um relativo baixo custo, possibilitando assim 

que um número maior de empresas e pessoas façam uso dessa tecnologia. (ÁVILA, 

2008, p. 29) 

 

A tecnologia do streaming alterou a forma de consumo de filmes e séries, por trazer o 

instantâneo para os produtos consumidos pela internet, igualando-se à televisão. É ainda uma 

alternativa para se fazer escolhas livres para o que se quer consumir. Santos (2015), aponta, por 

exemplo, que o usuário não está mais preso ao produtos e horários de exibição escolhidos pelas 

emissoras de televisão, o que é demonstrado também por Ávila (2008), que discorre que a “TV 

online é uma grande vertente para as comunicações e tende a substituir muitas transmissões 

convencionais, pois suas aplicabilidades são numerosas”. Ele afirma ainda que “a tendência 

desde meados da década passada é de que o computador tome o lugar e/ou comande a grande 

maioria dos eletrônicos domésticos” (ÁVILA, 2008, p. 69). E, devido a essa tendência, as TVs 

online possuem um lugar garantido no futuro tecnológico das comunicações.  

 

A distribuição do conteúdo era estrategicamente controlada e as formas de 

visualização eram circunscritas aos interesses econômicos dos grandes 

conglomerados de mídia. Com o streaming de vídeo, as plataformas de distribuição 

se movem do mercado de massa para o de nicho, diluindo fronteiras entre o produtor 

e consumidor, transitando do modo de exibição em síncrono (mensagens instantâneas, 

bate-papos, tweeting) para o assíncrono (comentários e postagens), através de 

aplicativos de segunda tela. Neste contexto, surgem novas questões para a indústria 

televisiva: as empresas de tecnologia disputam o mesmo espaço com a televisão, 

criando a necessidade de uma regulamentação dos serviços que concilie tanto as 

demandas de um modelo de negócio tradicional quanto os que são inovadores. 

(MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p. 4)  

 

Ao se fazer esse percurso histórico da tecnologia streaming apresenta-se um dos seus 

primeiros beneficiários, o YouTube, considerado como um fenômeno marcante para a mudança 

da televisão mundial. Antes, porém, discorre-se sobre o vídeo sob demanda, para se entender o 

perfil do espectador inserido na cultura digital. 

 

2.5 A cultura do on demand 

De modo retrospectivo, visualizam-se como fases da televisão brasileira a elitista, de 

1950 a 1964; a populista, de 1964 a 1975; a do desenvolvimento tecnológico, de 1975 a 1985; 

a da transição e da expansão internacional, 1985 a 1990; e a da globalização e da TV paga, de 

1990 a 2000 (MATTOS apud BRITTOS; SIMÕES, 2010, p. 221). A partir de 2000, adentra-se 
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em outra, a fase da qualidade digital, em transcurso. A TV brasileira passou por grandes 

transformações, incluindo a introdução do videoteipe e do processo de produção e transmissão 

em cores, com o acúmulo de inovações e direcionando-se a novos padrões de desenvolvimento 

tecnológico, abrindo possibilidades de negócios (BRITTOS; SIMÕES, 2010, p. 221).  

Atualmente, a distribuição de conteúdo televisivo também é on-line, por meio da 

tecnologia de streaming, mais conhecido como serviço de vídeo sob demanda ou vídeo on 

demand (VOD). O modelo de negócio, baseado no streaming de vídeos, aproximou as empresas 

de tecnologia da televisão, promovendo distintas mudanças nos canais de distribuição do 

mercado audiovisual. Destaca-se, nesse cenário, as novas práticas de visualização do conteúdo, 

desenvolvido em torno de novas plataformas de distribuição (MASSAROLO; MESQUISTA, 

2016, p. 1). Assim, 

A multiplicidade de formas de distribuição e acesso a conteúdos audiovisuais, 

impulsionou o surgimento de uma cultura sob demanda (on demand culture), em que 

“os textos midiáticos circulam de forma mais rápida, barata e abrangente que antes, 

conduzindo para uma noção utópica onde se imagina o potencial de filmes e 

programas televisivos acessíveis em qualquer lugar”. Segundo o autor – TYRON –, 

esse ambiente é também marcado pela mobilidade de plataformas (platformmobility), 

que torna ubíqua a forma de acesso aos conteúdos de entretenimento por múltiplas 

telas, graças às mudanças técnicas, sociais, políticas e econômicas do ambiente de 

comunicação em rede. A possibilidade de envolvimento com múltiplas telas, para 

além das amarras pré-definidas da programação televisiva, permitiu o surgimento de 

novas práticas de visualização de conteúdo audiovisual que se desenvolvem nas mais 

diferentes plataformas de mídia. Assistir um programa na televisão e, 

simultaneamente, tecer comentários nas redes sociais, por meio de um aplicativo de 

segunda tela, se configura como uma experiência relativamente simples de 

engajamento do usuário nas plataformas de vídeo sob demanda. (TYRON, 2014 apud 

MASSAROLO; MESQUISTA, 2016, p. 2) 

 

Em linhas gerais, Hoineff (1996) e Calvet (2004) definem que o vídeo on demand é um 

serviço ou sistema multimídia interativo, que utiliza banda larga, com uma coleção enorme de 

filmes digitalizados e de qualquer outro tipo de conteúdo (programas de TV, eventos esportivos, 

música, shows etc.), que oferece a possibilidade de escolha do espectador por meio de um menu 

que relaciona títulos, gêneros, intérpretes, diretores, sinopses, dentre outras funcionalidades 

como play, stop, pause, rewind, forward, como também pode oferecer, por exemplo, ensino 

interativo a distância. Ao cruzar os dados das informações contidas no sistema, o espectador 

escolhe o que quer ver a cada momento e os bits lhe são transmitidos de imediato, por meio de 

qualquer dispositivo eletrônico que possa exibir vídeos on-line. De acordo com Hoineff (1996), 

a TV de alta definição, como instância criadora, é um ambiente compatível com uma televisão 

on demand.  

Para a indústria, a TV de alta definição é uma espécie de cinema portátil, o ambiente 

definitivo para o consumo de filmes on demand. Filmes, bem na frente de esportes, 

têm sido os campeões históricos da preferência dos espectadores nas pesquisas 

promovidas pelos operadores de TV por assinatura. A ideia de ter filmes disponíveis 
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para entrega imediata ao espectador é tão antiga quanto as primeiras experiências de 

interatividade, mas começou a ganhar forma quando o near-video on demand17 

(NVOD) se tornou possível, abrindo caminho para o vídeo on demand (VOD) pleno 

e indicando a possibilidade de uma programação toda ela selecionada diretamente 

pelo espectador. (HOINEFF, 1996, p. 167) 

 

O primeiro serviço de vídeo on demand começou a ser testado em setembro de 1994, no 

Cambridge Interactive TV Trial, na Inglaterra. Esse serviço disponibilizava vídeo e dados a 250 

casas e escolas ligadas à rede de cabo de Cambridge. Os vídeos eram codificados em MPEG-1 

e enviados através de uma rede ATM, desde o servidor ICL media até às set-top-boxes (STB) 

feitas pela Acorn Online Media. Os conteúdos eram da BBC e Anglia Television, mas, apesar 

de ter sido um sucesso tecnicamente, dificuldades em termos de conteúdos encerram o projeto 

em 1996 (BARROSO, 2016, p. 1). 

Conforme QUADRO 3, abaixo, Barroso aponta cinco tipos de vídeo on demand:  

 

Quadro 3 – Tipos  de vídeo on demand 

Tipo de vídeo on demand Conceituação 

Broadcast (No-VoD) 

 

É o mais comum e o primeiro a aparecer. O espectador é um mero 

participante passivo e não tem qualquer controle sobre o que está a 

vendo, com exceção de poder mudar o canal. 

Pay-per-view (PPV) 

 

Um serviço em que o espectador se inscreve e efetua um 

pagamento para ter acesso a programas específicos que passam 

numa determinada mídia.  

Quasi Video-on-Demand  

(Q-VoD) 

 

Serviços em que os espectadores são agrupados por conteúdo e têm 

um controle temporal muito simplista, conseguido por meio da 

mudança de grupo para onde um conteúdo esteja sendo transmitido 

à frente ou atrás no tempo. 

Near Video-on-Demand  

(N-VoD) 

 

Serviços em que há funções como forward e reverse, mas onde 

esses são simuladas por transições em intervalos de tempo 

discretos (por exemplo, 5 minutos). Isto pode ser conseguido 

através da utilização de múltiplos canais com a mesma 

programação defasada no tempo. 

True Video-on-Demand  

(T-VoD) 

 

Serviços em que o espectador tem completo controle sobre o que 

está vendo como um leitor de VHS/DVDs. Este controle inclui as 

funções de forward, reverse play, freezee random positioning, 

entre outras. O T-VoD só precisa de um canal por espectador.  

Fonte: BARROSO, 2016, p. 2. 

 

Além desses tipos de possibilidades do on demand classificadas por Barroso, Massarolo 

e Mesquita (2016, p. 3) também apontam que “os usos dos meios de comunicação tornaram-se 

cada vez mais integrados às tecnologias móveis e às múltiplas telas, possibilitando o surgimento 

de um novo modo de engajamento do espectador sobre a forma de visualização conectada”. 

 

                                                           
17 Near-video on demand é uma técnica de programação que permite distribuir o mesmo filme em horários 

ligeiramente diferenciados em cinco ou dez canais diferentes. Uma quantidade limitada de filmes estará então 

necessariamente começando a cada dez ou vinte minutos, atendendo, portanto, à solicitação do espectador com 

esse pequeno delay. É uma técnica comumente utilizada pelos programadores de filmes em pay-per-view. 

(HOINEFF, 1996, p. 168) 
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A visualização conectada refere-se especificamente a experiência de entretenimento 

proporcionada pelas plataformas de vídeo sob encomenda e que pode ser verificada 

tanto no cinema quanto na televisão, videogames ou nas redes sociais. Trata-se de um 

fenômeno no qual as audiências contemporâneas se movimentam por entre múltiplas 

telas e trilhas de histórias, buscando novas informações, relações e modos de se 

expressar através das redes discursivas. No ambiente das plataformas de vídeo sob 

demanda, a visualização conectada permite novas experiências de se assistir televisão, 

sem as amarras de uma grade de programação fixa e que obedecem somente ao próprio 

ritmo de fruição (time-shifting e binge watch). (MASSAROLO; MESQUITA, 2016, 

p. 3) 

 

Com isso, os autores também apontam dois fenômenos característicos dos serviços de 

vídeos on demand, que serão conceituados a seguir: 

1) Time-shifting: hábito de gravar um programa para assisti-lo fora do horário de 

exibição normal, ‘pulando’ as peças publicitárias. Desenvolveu-se com as 

tecnologias DVR (Digital Video Recorder) e TiVo 4, permitindo aos telespectadores 

assumirem um papel ativo no consumo de programas. 

2) Binge watching: acesso a conteúdo por diversos dispositivos para fazer maratona de 

seriado no Netflix ou em outro suporte.  

Tanto um quando o outro são hábitos possíveis por causa da web, que tem um 

excepcional poder midiático porque tem a característica do sob demanda: todo o conteúdo 

encontra-se em um servidor em um lugar qualquer, pronto para ser acessado ou baixado quando 

o usuário assim decidir. Não há programadores nem editores. O meio não está submetido a 

restrições lineares (PARRY, 2010, p. 341). Com o on demand, o espectador tem outras 

experiências, já que ele pode também escolher o idioma em que deseja assistir ao conteúdo, e 

ainda consegue vê-lo dublado ou legendado, com áudio e texto, de acordo com sua origem 

linguística ou por querer se envolver com determinada linguagem. Ou seja,   

 

No momento em que a televisão começa a lançar mão das possibilidades abertas pela 

convergência de informações, esgota-se a possibilidade de um veículo que programe 

o tempo do espectador. Esgota-se também a hegemonia dos veiculadores sobre a 

programação. Isso não quer dizer que ver televisão vá se transformar num ato 

incômodo. O relaxamento e a passividade com que se assiste a uma programação 

sequencial não serão substituídos pela necessidade de uma programação complexa 

cada vez que se liga o aparelho. O espectador não será também obrigado a decidir o 

que quer ver. Poderá continuar deixando que um canal faça isso para ele. (HOINEFF, 

1996, p. 163)   

 

 Por fim, entende-se que o espectador, mesmo com seu poder de escolha, ainda assistirá 

a conteúdos determinados pelos canais e suportes televisivos. Contudo, haverá mais opções.  
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2.6 O YouTube e a cultura digital 

Dentre os serviços de vídeo on demand, há uma variedade que atende diferentes perfis 

de espectadores e conteúdos. Para funcionar, alguns utilizam o recurso de banda larga para 

difundir conteúdos por diferentes telas – televisão, smartphone, computador, tablets – e outros 

se servem de aparelhos do sinal da TV por assinatura. São duas modalidades distintas: o Over 

the Top (OTT), que usa a internet como principal canal de conteúdos; o Cable VOD, quando o 

acesso ocorre por meio do set-up box das operadoras a cabo. Segundo Massarolo e Mesquita 

(2016, p. 4), “essas formas de acesso podem seguir os modelos de negócio (assinatura, acesso 

gratuito, aluguel etc.), caracterizando o mercado de vídeo sob demanda como um ambiente em 

constante transformação e experimentações”.  

Em função dessa mudança tecnológica, ampliou-se a potencialidade do aparecimento 

das redes de compartilhamento e de distribuição de vídeos on-line, que teve início com o 

YouTube, serviço de vídeo sob demanda OTT, que se destaca pela experimentação, cuja marca 

maior é seu conteúdo gratuito, gerado pelos usuários, que se servem de canais próprios, em 

produções amadoras e profissionais, com temas gerais ou específicos, ficcionais ou não, 

pessoais ou de interesse público, filantrópicos ou empresariais. A melhora na qualidade da 

Internet, que se tornou mais rápida e confiável, é o fator tecnológico que permitiu essas novas 

práticas culturais, mudando comportamentos (de público e de profissionais).  

Ávila (2008, p. 115) cita em seu livro um trecho de uma entrevista dos criadores do 

YouTube à revista Fortune que explica a ideia da criação do site. Eles disseram que o objetivo 

da ferramenta era acabar com o inconveniente de compartilhar arquivos de vídeos entre os 

amigos. “Estávamos em um jantar em janeiro de 2005, onde fizemos arquivos digitais. No dia 

seguinte, não conseguimos enviá-los por e-mail e demoramos muito para colocá-los na internet. 

Pensamos que deveria haver uma forma mais fácil de fazer isso” (ÁVILA,2008, p. 115).  

 

O YouTube foi criado em 2005 por três ex-funcionários do PayPal que queriam 

encontrar um modo de compartilhar vídeos domésticos na internet. Era uma clássica 

mídia da Web, na medida em que seu conteúdo era criado pelo próprio público, 

executado sob demanda e classificado pelos usuários de modo a permitir que outros 

localizassem com mais agilidade os itens mais populares. (PARRY, 2012, p. 343)   

 

Fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, o YouTube foi criado como uma 

tecnologia para possibilitar o compartilhamento de vídeos, com uma interface simples e 

integrada, dento da qual o usuário podia fazer upload, publicar e assistir vídeos em streaming 

sem a necessidade de altos níveis de conhecimento técnico e dentro das restrições tecnológicas. 

Logo, a ferramenta se popularizou e influenciou toda a geração de usuários da internet e assim 

nascia a cultura do vídeo online. Davis (1997) parece ter feito uma vidência para sinalizar o que 
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seria a possibilidade do vídeo dentro da aldeia global de McLuhan. O filósofo canadense, ao 

criar o termo, indicava que as novas tecnologias eletrônicas tendem a encurtar distâncias e o 

progresso tecnológico tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre em 

uma aldeia: um mundo em que todos estariam, de certa forma interligados:   

 

Nos próximos 50 anos testemunharemos uma explosão de acesso, produção e 

distribuição de vídeos por comunidades que anteriormente não tinham condições de 

produzi-los em suas casas, escolas e escritórios. Assim como os computadores e 

programas gráficos deram aos consumidores o poder da indústria sobre suas mesas 

(mas foi necessária a internet para fazer de todos nós agentes de publicação, já que 

ainda faltava um canal de distribuição), e como os samplers de áudio digital deram 

origem a novos gêneros e classes musicais, a tecnologia de vídeo no computador 

permitirá que esses indivíduos e novas comunidades façam vídeos com vase em sua 

comunicação cotidiana. (DAVIS, 1997, apud BURGESS; GREEN, 2009, p. 143) 

 

E a história nem precisou esperar meio século para experimentar o fenômeno da 

interligação das pessoas, dos conteúdos. O primeiro vídeo do YouTube foi postado por Karin 

no dia 23 de abril de 2005 e mostrava seu amigo Yakov Lapitsky em um jardim zoológico de 

San Diego, na Califórnia. Com apenas 18 segundos, o filme recebeu o nome de Me at the Zoo 

(Eu no zoológico) e já tem mais de 32 milhões de visualizações,18 apesar de só mostrar um 

rapaz em frente à jaula dos elefantes. E tanta história já aconteceu depois!  

 

O momento de sucesso da ferramenta chegou em outubro de 2006, quando o Google 

pagou 1,65 bilhão de dólares pelo YouTube. Em novembro de 2007, ele já era o site 

de entretenimento mais popular do Reino Unido, com o site da BBC ficando em 

segundo. No começo de 2008, de acordo com vários serviços de medição de tráfego 

da web, já figurava de maneira consistente entre os dez sites mais visitados do mundo. 

Em abril de 2008, o YouTube já hospedava algo em torno de 85 milhões de vídeos, 

um número que representa um aumento dez vezes maior em comparação ao ano 

anterior e que continua a crescer exponencialmente. (BURGESS; GREEN, 2009, p. 

18) 

 

Atualmente, quando o YouTube completou 11 anos de existência, o site tem mais de 

um bilhão de usuários (quase um terço das pessoas que navegam pela internet); está disponível 

em 76 idiomas, com versões locais em 88 países; possui mais de 170 milhões de vídeos postados 

e cerca de 800 mil canais inscritos – dados de agosto de 2016 –; há o upload de 400 horas de 

conteúdo por minuto, 576 mil horas de vídeo por dia, o que dá aproximadamente 66 anos de 

vídeo. O Brasil é o segundo maior mercado em relação ao tempo de visualização, perdendo 

para os Estados Unidos. Segundo pesquisa do Google, com as empresas ComScore e 

WizTracker, em maio de 2016, os conteúdos mais acessados foram: música, games, culinária, 

moda e beleza. O gênero musical mais procurado é o pop (46%), seguido pelo rock (44%) e o 

sertanejo (34%); os gamers (quem curte, posta assuntos ligados a games) passam mais tempo 

                                                           
18 Dados pesquisados no YouTube em novembro de 2016. 
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no YouTube do que qualquer outro público; 58% das mulheres que acessam conteúdos de moda 

e beleza fazem isso uma vez ou mais por dia (HIRATA, 2016, p. 6-7).  

 

O YouTube é um site que retrata os novos tempos de uma maneira genial. Faz com 

que nos tornemos Big Brothers da vida alheia através dos vídeos postados. Permite 

que mostremos nossa criatividade para o mundo. (VAZ, 2008, p. 287) 

 

Diante desses dados, e desde a sua popularização, o YouTube foi considerado uma 

ameaça ao mercado de radiodifusão, por causa de suas funcionalidades e por causa da mudança 

cultural que provocou, de sobremaneira na hegemonia da televisão como meio de divulgação 

de conteúdos audiovisuais. Como empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um 

agregador de conteúdo, embora não seja uma produtora do conteúdo em si, desempenhando 

uma função para os produtores de vídeo, atraindo a atenção para o conteúdo ao mesmo tempo 

em que oferece uma participação em dinheiro nas vendas de anúncios no site. É um site para 

compartilhamento de conteúdo, incluindo o compartilhamento de conteúdo comum e amador, 

em vez de disponibilizar vídeos em alta qualidade. Para Ávila, (2008, p. 116), “fato é que o 

YouTube reinventou a maneira de se assistir televisão, a interatividade aumentou muito e hoje 

o usuário assiste o que deseja, na hora que deseja”. 

Para Burgess e Green (2009, p. 144), citando Pierre Lévy, o que há de revolucionário 

no site de vídeos é que ele representa, segundo o filósofo, “uma apropriação normal, calma e 

embasada do discurso”. É um site em que a mídia de massa é citada e recombinada, em que a 

criação caseira ganha acesso público e várias subculturas produzem e compartilham mídia. 

Logo, o YouTube representa o epicentro da cultura participativa, mas não é o ponto de origem 

para qualquer das práticas culturais associadas a ele. O site é uma das possibilidades da 

tecnologia digital que começou a prosperar no momento em que se estabeleceu um diálogo 

direto com algumas tendências culturais do mundo contemporâneo (interatividade, conteúdos 

de criação colaborativa, democratização dos produtores, entre outras), sendo um meio e 

disponível para que essas tendências expressassem. Essa influência é, sem dúvida, de mão 

dupla. Se por um lado a tecnologia ficou a serviço de tendências reprimidas, por outro permitiu 

a propagação de alguns hábitos culturais (CANNITO, 2010, p. 156). Essas tendências se 

manifestavam apenas na internet, mas começaram a influenciar outras mídias, como a televisão.  

 

A internet foi a primeira a tornar protagonista o usuário, que, em vez de apenas 

consumir conteúdos, passou a criá-los, além de participar de comunidades. O 

surgimento da Web 2.0 efetivou alguns dos princípios da cultura digital. [...] Em 

termos de conteúdo, a Web 2.0 modificou a forma de editores de sites, jornalismo e 

publicidade se comunicarem com o consumidor, abrindo uma grande porte de 

comunicação e interatividade com o usuário. (CANNITO, 2010, p. 157) 
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Cannito (2010) menciona também outras experiências características da cultura digital 

como a reciclagem e remontagem de imagens de arquivos, ou seja, a prática em que usuários 

fazem versões diferentes do mesmo vídeo, reeditando ou interferindo nas imagens; a publicação 

de blogs, com narrativas pessoais e confessionais, que fizeram um contraponto com a 

artificialidade da narrativa tradicional televisiva; o surgimento do humor virtual – o stand-up 

comedy cai na rede, mas os amadores também caem na graça dos usuários, porque se satirizam; 

os jogos de identidade e a confusão entre realidade e ficção, logo, o sujeito se apresentar em 

diversas identidades, por causa do caráter multicultural da vida urbana, e o uso do espaço virtual 

para criar personagens que representem a si mesmos mas com outras facetas; a intervenção 

documental, com a mistura de realidade e ficção para se contar uma história da realidade por 

meio de personagens ficcionais; as mudanças nos padrões de filmagens de filmes e séries 

televisivas, bem como as gravações caseiras, mas com preocupação estética; os princípios na 

construção de universos, ou seja, expandir uma narrativa para outras mídias, incentivar rituais, 

favorecer a formação de comunidades de fãs daquele produto; a narrativa transmidiática, a 

experiência plena de uma história convergindo por diferentes meios; os games como RPG 

(Role-Playing Game), Second Life, ARG (Alternative Reality Game), que misturam avatares, 

universos paralelos e interação com os personagens; a formação de comunidades para a criação 

de inteligência coletiva; os jogos de suspense, como filmes com narrativas enigmáticas; os 

spoilers feitos pelas comunidades que desvendam as estratégias dos jogos narrativos; usuários 

criam as próprias histórias a partir de algo que são fãs; o conteúdo amador e o jornalismo 

colaborativo, como a publicação de conteúdos feitos domesticamente na rede, e a colaboração 

de espectadores na produção de notícias; a criação de vídeos para o YouTube, agregando a 

internet e linguagem audiovisual; a produção coletiva de conteúdos. (CANNITO, 2010, p. 156-

191). Portanto, pode-se dizer que  

 

Ao longo da história, o YouTube é tanto um sintoma como um agente das transições 

culturais e econômicas que estão de alguma maneira atreladas às tecnologias digitais, 

à internet e à participação mais direta dos consumidores; mas é importante ser 

cuidadoso em relação às afirmações que são feitas sobre o status histórico dessas 

transações. (BURGESS; GREEN, 2009, p. 32) 

 

Por isso, conclui-se que o YouTube é uma plataforma integrada ao dia a dia das pessoas, 

ou seja, um sistema cultural dinâmico, um site de cultura popular participativa, que mudou para 

sempre a relação dos internautas com a propriedade intelectual, com o entretenimento e com o 

conteúdo audiovisual. O YouTube não é somente mais uma empresa de mídia e não é somente 

uma plataforma de conteúdo criado por usuários. Burgess e Green (2009) alegam que é mais 

proveitoso entender o YouTube (a empresa e a estrutura de site que fornece) como ocupante de 
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uma função institucional – atuando como um mecanismo de coordenação entre a criatividade 

individual e coletiva e a produção de significados; e como um mediador entre vários discursos 

e ideologias divergentes voltados para a audiência ou para o usuário. Os autores são categóricos 

ao dizer que “sem essa perspectiva centrada na audiência, sem uma noção de como as pessoas 

usam a mídia em seu cotidiano, qualquer debate sobre o impacto cultural ou social do YouTube 

está propenso a tomar como base uma série de equívocos fundamentais” (BURGESS; GREEN, 

2009, p. 60).  

Percebe-se, por fim, que a principal característica do YouTube é ser uma empresa que 

se aproximou do mercado audiovisual, transformou-o, está em um constante processo de 

inovação, sobretudo, para se tornar um modelo de negócio. É uma plataforma de distribuição 

de conteúdos, mas também geradora de conteúdos para a mídia, principalmente, para a televisão 

que se apropria do conteúdo digital para atender aos novos gostos (e ao comportamento cultural) 

da audiência, diferentemente da Netflix, que também é uma empresa de mídia digital, 

consolidada em um modelo econômico que tem como base as assinaturas, que dá aos usuários 

acesso a uma biblioteca de filmes e séries, que podem ser assistidos em diversas plataformas, e 

que possui conteúdos exclusivos e digitais.  O tema será tratado a seguir.  
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3  A EXPERIÊNCIA DO NETFLIX 

 

O homem pós-moderno experimenta diferentes maneiras de consumo, exercendo 

controle sobre seu tempo e sobre suas escolhas, em uma configuração de acordo com os 

comportamentos sociais e econômicos apresentados, sobretudo, pelas tecnologias midiáticas. E 

uma delas se dá por meio da criação e do uso de mecanismos ligados, principalmente, ao 

universo do audiovisual. Entende-se, assim, que esse sujeito busca opções que facilitam seu 

cotidiano, especialmente, ao consumir também conteúdos culturais. Se a maneira de consumo 

para atender suas necessidades básicas, como a alimentação, é feita por meio de prateleiras, de 

catálogos, numa vasta infinidade de possibilidades, essa também será a maneira como ele 

escolherá bens de lazer, por exemplo. A vida moderna apresenta uma condição de que o 

consumo seja feito em um só lugar, como nos shoppings e nos supermercados. Logo, esse 

modelo será incorporado em outros tipos de vendas, como a escolha de filmes para serem vistos 

em casa. Para entender essa transformação até que se chegue à experiência da Netflix, que é um 

dos exemplos dessa atualidade, é preciso retomar novamente a história do cinema.  

Philippe Dubois (2004) menciona que há três grandes momentos para o 

desenvolvimento da linguagem cinematográfica: o primeiro é o do cinema mudo, quando a 

televisão ainda não fazia parte do modelo de narrativa do cinema; o segundo é nos primeiros 

anos do século XX, quando surge a televisão; e o terceiro se dá a partir dos anos 1980, quando 

as técnicas do vídeo passam a ser incorporadas ao fazer cinematográfico. Rossini e Renner 

(2015) ampliam essa cronologia de Dubois apontando outros marcos que reconfiguram o campo 

audiovisual: inicialmente, tem-se o surgimento das câmeras digitais e seu acoplamento em 

diversos aparelhos (smartphones, tablets, câmeras fotográficas etc.); o segundo marco é a 

possibilidade de distribuição de imagens audiovisuais por meio da multiplicação de redes de 

compartilhamento de vídeos na Internet. E, por fim, o terceiro apontamento que contribui para 

esse cenário é a multiplicação de telas de visualização de conteúdos, que dá uma nova dimensão 

possível para o relacionamento dos sujeitos com as imagens técnicas (ROSSINI; RENNER, 

2015, p. 1). Ou seja, o espectador pode acessar os conteúdos onde quer que esteja desde que 

esteja conectado a uma rede de Internet. Nesse cenário, percebe-se que o homem migra entre o 

mundo físico e o mundo digital. E o mercado faz o mesmo, utilizando comportamentos 

culturais, hábitos do dia a dia, incorporados em diferentes situações, sobretudo, com as 

transformações tecnológicas dos meios de comunicação. Como já dito anteriormente, nos 

outros capítulos deste estudo, essas mudanças tecnológicas foram alterando o modo de se pensar 
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e de se experimentar as imagens de cinema e de TV, fazendo com que o espectador ampliasse 

suas relações com o audiovisual.  

Rossini e Renner (2005, p. 2), apropriando-se do conceito de convergência tecnológica 

de Henry Jenkins, para falarem sobre o compartilhamento de conteúdos entre cinema e TV, 

demonstram que esse processo foi transformando o entendimento do que seria o próprio meio, 

bem como suas expressões estéticas. Ao longo da história do audiovisual, outras transformações 

foram surgindo, oferecendo aos espectadores formatos e gêneros narrativos inéditos, com novas 

dimensões estéticas e possibilidades de fruição e consumo. Com isso, o público se adaptou ao 

consumo multiplicado dos conteúdos audiovisuais, tendo diversas experiências como, por 

exemplo, o ato de ir ao cinema, que é um ritual que sem mantém, mas que não é hegemônico 

na forma de consumo de filmes.  

 

Depois de desbancado pela televisão, pelo VHS e pelo DVD de consumo doméstico 

e privado, hoje a sala de cinema é apenas mais um dos espaços possíveis para se ter 

um tipo de fruição estética. As novas formas de consumo foram propondo o 

espectador que ver filme é possível nas mais diferentes telas. E, hoje, pode-se dizer o 

mesmo sobre assistir a seriados, novelas e toda uma gama de formatos audiovisuais 

que tradicionalmente circulavam pelas grades televisivas, de emissoras abertas ou 

pagas. (ROSSINI; RENNER, 2005, p. 2) 

E o espectador, tendo acesso à internet e a uma tela, pode assistir a qualquer formato 

audiovisual e qualquer tipo de gênero narrativo no mais diferentes lugares e momentos. Gêneros 

e formatos deixam de estar presos às especificidades de determinada mídia. Arlindo Machado 

(2004), ao apresentar a obra de Dubois, traça um panorama do que o autor belga esclarece sobre 

suas análises acerca das diversas expressões do vídeo. Dubois reflete em seus estudos que a 

experiência da imagem é um “intervalo de passagem entre o cinema e o computador, o que lhe 

dá uma posição estratégica não apenas na reconsideração do papel atual do cinema, como 

também na projeção do futuro (digital) do audiovisual” (DUBOIS, 2004, p. 12). Logo, o autor 

sugere pensar o vídeo como um estado e não como um produto.  

Muitas das experiências videográficas são efêmeras, no sentido de que acontecem ao 

vivo apenas num tempo e lugar específicos e não podem ser resgatadas a não ser sob 

forma de documentação (quando existentes). Como consequência dessa dissolução do 

vídeo em todos os ambientes [...], os públicos foram se tornando cada vez mais 

heterogêneos, sem qualquer referência padronizada, perfazendo hábitos culturais em 

expansão, circuitos de exibição efêmeros e experimentais, que resultam em 

verdadeiros quebra-cabeças para os fanáticos da especificidade (DUBOIS, 2004, p. 

13).  

Portanto, essas experiências contribuíram para um rearranjo do processo produtivo no 

cenário audiovisual, além dos estúdios e das produtoras de cinema, e das emissoras de televisão, 

pois novos atores sociais chegaram ao mercado, com novas propostas narrativas. A 
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digitalização do conteúdo e a sua difusão pelos mais variados suportes, pode-se dizer que, têm 

modificado a indústria midiática, desde o YouTube, do on demand, do streaming. Algo que foi 

preconizado por Hoineff, em 1996, quando ele sinalizava a mudança da programação de TV, a 

partir do fortalecimento das bases digitais. O autor alegava que, com a digitalização dos 

conteúdos, não haveria sentido consumir televisão em tempo real, já que o “programming-on-

demand vai acabar com a ideia de dias, horários e, o que é mais importante, estações geradoras. 

Tudo o que importa é o programa que está sendo solicitado pelo telespectador” (HOINEFF, 

1996, p. 173).  

Outra contribuição que se tem nesse cenário é a mudança das narrativas, conforme 

explicado quando se mostrou a história da HBO, visto que os espectadores ficaram mais 

receptivos às séries com narrativas mais densas. Cannito (2010) expõe que  

 

A tecnologia digital contribuiu para o renascimento das narrativas televisivas. Em 

primeiro lugar, o digital facilitou a tecnologia on demand, a qual garante que o público 

consiga, de alguma forma, acesso a sua série favorita, por meio de DVDs à venda ou 

disponíveis em locadoras, da gravação no HD por meio do próprio set-top-box ou 

mesmo por download na internet. Ou seja, ao contrário do que ocorre no mundo 

analógico, no digital é praticamente garantido que todo espectador de séries 

conseguirá assistir a todos os episódios. (CANNITO, 2010, p. 168)  

 

Dessa maneira, com o comportamento do self-service, das escolhas individualizadas, 

que sinalizam o mercado de nichos, a dissolução do vídeo em diferentes formatos, as 

tecnologias possíveis com a internet, a digitalização de conteúdos audiovisuais, os 

comportamentos diante das ferramentas televisivas, o fortalecimento de narrativas, chega-se a 

um cenário propício para explicar o sucesso da Netflix, uma empresa de mídia que lidera o 

mercado over-the-top (OTT) premium no mundo, que é tida como a televisão do futuro, que 

representa um dos perfis do atual espectador do audiovisual, que é uma experiência que está 

reconfigurando a indústria midiática. Os consumidores anseiam por one-stop shopping, ou seja, 

por lugares onde possam comprar tudo (ANDERSON, 2015, p. 125). A Netflix tem essa 

característica.  

 

3.1 O novo espectador  

A Netflix é uma experiência audiovisual que contempla dois tipos de espectadores na 

cultura digital. Há aqueles que assistem a somente conteúdos por meio de mecanismos on 

demand e há outros que acompanham também as séries oferecidas pelos canais de TV, 

paralelamente. Esses fazem sua programação de vida diária de acordo com a programação da 

televisão. Porém, as facilidades prometidas pela publicidade da Netflix atraem cada vez mais 
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os consumidores de novidades. Prova disso é que a empresa anunciou em abril de 2016 que já 

possuía 81 milhões de assinantes e que espera ter mais 2 milhões somente fora dos Estados 

Unidos (SANTINO, 2016).  

Para demonstrar o perfil do espectador contemporâneo, é preciso destacar como ele 

assiste à televisão. Ele usa o tablet quando passa horas em viagem turística, o smartphone 

quando espera uma consulta médica, a smart TV que tem acesso ao aplicativo do Netflix, dentre 

outros aplicativos de conteúdos audiovisuais, por meio da televisão que fica instalada no quarto 

conectada à internet. A oferta de possibilidades on demand é inevitável por causa do perfil atual 

do espectador, pois essa nova mídia reflete as paixões e a integridade de seus usuários (WOLFF, 

2015, p. 14), que leva o vídeo, até então exclusivo da televisão, para a nuvem do mundo 

cibernético, podendo ser recuperado a partir do computador e outros dispositivos e telas 

secundárias, mas também roteado de volta para ser transmitido pela televisão (WOLFF, 2015, 

p.102). O crítico de TV ainda diz que, funcionalmente, isso define a disponibilidade onipresente 

do conteúdo em vídeo, exceto pelo fato de, ao mudar a natureza do jogo, também abrir caminho 

para canais exclusivos de conteúdo, e com tantas opções que não é possível encontrar uma 

metáfora que resuma a experiência. Assim, ele explica que 

 
Não é mais a televisão que nos traz, bem a televisão. Não é mais o cabo que nos dá 

um sistema de TV a cabo com suas opções básicas e premium. É uma outra coisa que 

nos dá acesso à divisão da televisão, ou a essa adição à televisão, ou a essa organização 

específica de licenciamento de televisão, mas não a outra organização de 

licenciamento de televisão concorrente. (WOLFF, 2015, p. 102)  

 

Mas, para compreender esse processo histórico na formação do espectador por meio das 

tecnologias do audiovisual, é preciso entender que o vídeo foi-se convertendo, desde que 

irrompeu no mercado em meados dos anos oitenta, na forma dominante de se assistir cinema 

(CANCLINI, 2008, p. 25). Cada vez mais gente assiste ao filme na televisão, em VHS, em 

DVD, e às vezes, pela internet. Nos anos 1990, de acordo com Canclini, há um aumento do 

público jovem nas multissalas, que possuem recursos atrativos como imagem em 3D, por 

exemplo, porque há uma valorização da tela grande, de seu potencial estético e emotivo para 

essa geração. Para Canclini (2008), “os públicos não nascem, mas se formam, porém de modo 

diverso quer se trate da era de Gutemberg ou da digital”, ou seja, para o autor não existe uma 

homogeneização do mundo, onde os indivíduos são soberanos ou as massas são uniformes, pois 

cada pessoa tem a capacidade de se aproximar ou de se distanciar das experiências de acordo 

com o próprio desejo.  

No entanto, a partir do momento em que um televisor possui um mecanismo pelo qual 

seja possível acessar a internet, por meio de um sinal wi-fi, como será a nomenclatura dada ao 
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sujeito que acessa e utiliza esse sistema? Telespectador? Espectador? 

Internauta? Canclini (2008) aponta conceitos que podem direcionar essa questão, visto que é 

importante definir o usuário dessa tecnologia: 

 
A noção de espectador [...] foi definida em relação a campos específicos ao falar do 

espectador de cinema, de televisão ou de recitais de música. Cada um, formado numa 

lógica diferente, mobiliza disposições diversas quando vai assistir um filme, se está 

numa sala de concertos ou liga a televisão. Em compensação, se falamos de internauta, 

fazemos alusão a um agente multimídia que lê, ouve e combina materiais diversos, 

procedentes da leitura e dos espetáculos. Essa integração de ações e linguagens 

redefiniu o lugar onde se aprendiam as principais habilidades – a escola – e a 

autonomia do campo educacional. (CANCLINI, 2008, p. 22) 

 

Atualmente, a sociedade vive o que se iniciou com um simples controle remoto. Nunca 

se deu tanto poder e comodidade ao espectador diante das várias telas em que ele consome 

conteúdos audiovisuais. Contudo, para diferenciar entre ver TV, utilizar um computador e 

assistir a um filme é muito mais importante entender a atitude e postura do usuário/espectador 

ou mesmo o ambiente que ele cria do que o equipamento e a tecnologia utilizada. O aparato 

para essas diversas formas midiáticas é hoje essencialmente o mesmo desde os primórdios do 

cinema e da TV: um monitor, ou seja, um display que exibe as imagens, que possui alto-falantes 

para reprodução do som, câmera e microfone que permitem captar sons e imagens, um 

processador/computador, ou seja, um mecanismo que possibilite codificar, decodificar e 

armazenar essas informações e um método de conexão permitindo receber e transmitir as 

informações (SCHLITTLER, 2011, p. 154). 

Cannito (2010), citando Stuart Hall, menciona que o pesquisador britânico já enfatizava 

que na pós-modernidade o sujeito não apresenta apenas uma, mas diversas identidades, muitas 

vezes instáveis e contraditórias. Isso tem ligação explícita em dois aspectos: a) diáspora 

contemporânea e intensos processos migratórios, que acabam dissolvendo a noção de 

identidade cultural e rígida da nação e construindo estados multiculturais; b) caráter 

multicultural da vida urbana. Enquanto as pequenas cidades tendem à padronização cultural, as 

metrópoles sempre foram o espaço da diversidade. Isso quer dizer que o crescimento da vida 

urbana na última metade do século contribuiu para a multiculturalidade (CANNITO, 2010, p. 

162). Em um mundo marcado por um complexo de mudanças, num processo constante de 

fragmentações, as identidades acabam sendo abaladas. Hall defende que as identidades 

modernas estão sendo “desconcentradas”, deslocadas. Argumenta que as velhas identidades 

estão em declínio, novas identidades estão surgindo e fragmentando o sujeito moderno, 

abalando seus quadros de referências. 
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Com base nesse pressuposto, Bauman afirmou que não se pensa em identidade quando 

o pertencimento vem naturalmente, quando é algo pelo qual não se precisa lutar, ganhar, 

reivindicar e defender; quando se pertence seguindo apenas os movimentos que parecem óbvios 

simplesmente pela ausência de competidores. Essa pertença só é possível num mundo 

localmente confinado: somente quando as totalidades a que se pertence forem definidas pela 

capacidade de massa cinzenta. Nesses pequenos mundos, estar aqui dentro é diferente de estar 

lá fora, e a passagem do aqui para lá, dificilmente ocorre, se é que chega a ocorrer (BAUMAN, 

2005, p. 23). 

E essas dimensões citadas acima cabem na ótica de um estudo sobre a televisão, seu 

avanço para o digital, e também para o consumo do vídeo on demand, em que o atual público 

não é e nunca foi um sujeito passivo (discurso já revisto e analisado em inúmeros debates), mas 

sim um sujeito que utiliza a mensagem, constrói e reproduz informações, tornando-se um 

cidadão cultural, numa dinâmica proposta por Canclini (2008), que afirma que a mudança de 

comportamento da audiência é resultado também do processo tecnológico de convergência 

digital e da formação de hábitos culturais diferentes, visto que ora o sujeito é leitor, ora é 

espectador, ora internauta. O processo de mudança na tecnologia da transmissão de conteúdo 

pelas emissoras de TV é antigo, o que consequentemente provocou alteração também no 

comportamento dos espectadores. Canclini (2008), em declaração nem tão distante, demonstra 

qual seria o futuro da televisão integrada à internet, quando, por meio do aparelho, fosse 

possível a exibição de conteúdos produzidos para outras mídias. O autor afirmava que 

 

a digitalização conjunta de textos, imagens e todo tipo de mensagens integradas na 

televisão, no computador e no celular vem acontecendo há muitos anos: a União 

Europeia determinou 2010 como prazo para que todas as “broadcasters”, emissoras 

de sinal aberto, emitam seus sinais em forma digital, e os Estados Unidos esperam 

completar o processo em 2007, o que tornaria obsoletos mais de 220 milhões de 

aparelhos de televisão. Veremos na tela da televisão o que agora encontramos nos 

cinemas, nos jornais e livros, ouvimos por telefone e equipamentos de som, ou 

visitamos nos museus. (CANCLINI, 2008, p. 22) 

 

Já se sabe que essas tecnologias têm importante papel na transformação de percepções 

e hábitos dos indivíduos. Na sociedade contemporânea, a tecnologia digital, somada ao advento 

da Internet, vem acarretando velozes modificações na estrutura midiática e, consequentemente, 

nas maneiras de lidar com as mídias e as informações contidas nelas (PEREIRA; ANTUNES, 

2014, p. 85). Portanto, chega-se ao comportamento da geração dos millennials que mudou as 

estratégias do marketing, e isso é cultural, pois se altera a maneira de produção de conteúdos e 

também os objetivos de venda. Em 2001, a primeira onda de “nativos digitais” atingiu a 

maioridade, conforme aponta Anderson (2015). Crianças que começaram a usar a internet aos 
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12 anos, em 1995, completaram 18 anos (início da faixa etária dos 18 aos 34 anos, altamente 

cobiçada pelos anunciantes). “Principalmente os machos da espécie estavam vendo menos 

televisão, logo, começou a cair a audiência. [...] O público está se deslocando do broadcast para 

a internet, onde predomina a economia de nicho” (ANDERSON, 2015, p. 139). 

Esse é o argumento que descontrói grande parte da incerteza e dos sofismas do 

marketing. Em essência, é isto: millennials são diferentes porque são a primeira geração a 

crescer com ferramentas digitais e têm a mídia digital como lugar-comum. Portanto, é óbvio 

que se comportam de maneira diferente. Ou, abordando o ponto de vista do marketing em longo 

prazo, uma nova geração – como se jamais fosse envelhecer e integrar-se à geração anterior – 

é sempre uma desculpa para presumir uma mudança de comportamento a que os dólares do 

marketing terão que se ajustar. É seguro dizer que as coisas mudam – embora, na maioria das 

vezes, não mudem tanto (WOLFF, 2015, p. 28). 

A isso, Chris Anderson denominou a cultura de nichos, que surgiu quando a economia 

era agrária, a distância dividia as pessoas e a cultura era fragmentada, gerando sotaques 

regionais e músicas folclóricas. “A falta de meios de comunicação e de transportes rápidos 

limitava a miscigenação cultural e a propagação de novas ideias e tendências. Essa foi uma 

primeira era da cultura de nicho, determinada mais pela geografia do que pela afinidade” 

(ANDERSON, 2015, p. 27).  

É o que esse autor (2015, p. 57)  chama também de fenômeno em que há a transição de 

consumidores passivos a produtores ativos – “a extensão em que os blogs amadores estão 

disputando a atenção do público com a grande mídia, em que as pequenas bandas estão lançando 

músicas sem selo de gravadora e em que os colegas consumidores dominam as avaliações 

online de produtos e serviços”. Segundo Anderson (2015, p. 84),  

 

Para uma geração de clientes acostumados a fazer suas pesquisas de compra por meio 

de softwares de busca, a marca de uma empresa não é o que a empresa diz que é, mas 

o que o Google diz que é. Os novos formadores de preferências somos nós. Agora, a 

propaganda boca a boca é uma conversa pública, que se desenvolve nos comentários 

de blogs e nas resenhas de clientes, comparadas e avaliadas de maneira exaustiva. 

 

Ou seja, “o consumidor hoje vive em uma monarquia absolutista em que o rei é ele...” 

(VAZ, 2008, p. 93). De uma vez só, o consumidor imediatamente tanto absorve o mundo de 

produtos, bens e coisas impostas a ele, e portanto o conquista, quanto é definido – via marcas, 

nomes de produtos e identidade de consumidor – por esse mundo (BARBER, 2009, p. 46-47). 

Entretanto, mesmo sendo um indivíduo do consumo de nicho,  

o consumidor aqui está radicalmente individualizado, e não socialmente inserido, e, 

como consequência, menos livre, em vez de mais livre. Ele tem permissão para fazer 
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escolhas num cardápio de opções oferecido pelo mundo, mas não para alterar ou 

melhorar o cardápio nem o mundo. (BARBER, 2009, p. 48) 

 

É ainda de Barber (2009, p. 159-160) a afirmação seguinte: 

Mas, enquanto o consumismo privado se espalha no mundo, a ideia de que a liberdade 

envolve apenas uma escolha privada entra em conflito com nossa experiência atual 

como consumidores e cidadãos. Somos seduzidos a pensar que o direito de escolha 

num cardápio é a essência da liberdade, mas no que diz respeito aos resultados 

relevantes do verdadeiro poder, e, portanto, da verdadeira liberdade, essa essência está 

na determinação do que está no cardápio. Os poderosos são aqueles que determinam 

a agenda, não aqueles que escolhem as alternativas que a agenda oferece. 

Uma reflexão que sinaliza as estratégias de consumo da Netflix, que se apresenta como 

uma alternativa de nicho, mas que também possui um caráter hegemônico de dominação das 

preferências do espectador. Será que ele realmente escolhe ou determina o que haverá cardápio? 

“Em outras palavras, o Netflix pode não estar matando a TV como a conhecemos hoje, mas 

certamente está mudando para sempre a experiência de assistir à TV” (EXAME, 2015). E está 

causando uma revolução na identidade do espectador contemporâneo. Seria ele um 

telespectador? Um usuário? Um internauta? Um telenauta? Quem sabe um espectflix?  

 

3.2 A história do Netflix 

A mudança da mídia televisiva, no início dos anos 2000, provocou discussões entre os 

grandes grupos que dominavam a indústria do entretenimento e do jornalismo à moda antiga e 

as empresas baseadas em tecnologia e inovação, já que havia um conflito de gerações, por um 

lado os magnatas das mídias tradicionais e por outro os jovens entusiastas da tecnologia, das 

possibilidades da internet. A mudança de perfil foi inevitável, pois havia uma discussão sobre 

a probabilidade ou não de a web destruir a TV; percebeu-se então que ela iria, sim, dar força 

para a evolução da mídia, principalmente, ao entender que o mercado audiovisual é mutante. 

Para Wolff (2015), simplesmente não havia discussão: uma indústria ampla e bem-sucedida, 

baseada no comportamento profundamente enraizado do consumidor, em longos 

relacionamentos de negócios e em uma estrutura de poder arraigada, seria, inevitável e 

rapidamente, transformada. Contudo, o autor alerta que 

 

sua liderança seria assumida por um grupo inteiramente novo de pessoas cujas 

credenciais importantes incluíam pouca ou nenhuma experiência com a mídia como 

ela costumava ser. Isso era transformação industrial como a do buggy que deu lugar 

ao automóvel. Esse tipo de linguagem inovadora e visão apocalíptica ajudou a criar 

uma opinião consensual não apenas entre o novo grupo, mas, em pouco tempo, entre 

o grupo antigo também. (WOLFF, 2015, p. 15) 
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Essa mutação foi percebida com a transformação do modo de se consumir conteúdo 

audiovisual, a partir dos anos 1990, com o advento de novas tecnologias, principalmente das 

que utilizavam a internet como forma de distribuição, pois surgiram outras maneiras de acesso 

a informações disponíveis na rede. Com a multiplicidade de meios, outros valores simbólicos 

foram adicionados ao comportamento dos consumidores, seja por meio de conteúdos mais 

baratos, seja por experiências audiovisuais vividas em diversas plataformas. A internet alterou 

a forma como as velhas mídias eram consumidas, e estas se transformaram em novas mídias, 

como o cinema, que chegava às casas em formato de DVD, ou o clipe musical, antes restrito 

aos programas da MTV, por exemplo, que estava sempre disponível no YouTube. 

Com a expansão do mercado, o espectador pôde escolher entre assistir a um filme na 

sala escura ou em outros formatos, pela televisão, nos smartphones ou na tela do computador, 

utilizando serviços de transmissão online – o streaming –, cujo representante de maior 

popularidade é o Netflix. A empresa, de acordo com informações de seu próprio site, em acesso 

em 2016, é  

o principal serviço de TV por Internet do mundo, com mais de 86 milhões de 

assinantes, em mais de 190 países, que assistem a mais de 125 milhões de horas de 

filmes e séries por mês, incluindo séries originais, documentários e filmes. O assinante 

Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em 

praticamente qualquer tela com conexão à Internet. O assinante pode assistir, pausar 

e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso. (NETFLIX, 2016) 

 

Essa história começou quando a Netflix oferecia um serviço on-line de locação de 

filmes, em 1997, quando foi fundada nos Estados Unidos, pelos empreendedores Reed Hastings 

e Marc Randolph. Ao lançar o primeiro site de vendas e de aluguel de DVDs e oferecer um 

serviço por assinatura, em que a locação dos vídeos era ilimitada por um preço mensal, com 

entrega pelos correios, a empresa se reinventou. Assim que acabava de ver o filme, o cliente 

devolvia o material.  

Após a oferta do serviço de streaming em 2007, a Netflix iniciou seu processo de 

expansão pelo Canadá, depois América Latina, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Japão, 

chegando a mais de 60 países. Com a redefinição da área de atuação da empresa, os assinantes 

poderiam assistir a mais de mil filmes e episódios de séries pelo computador conectado à 

Internet. Em 2010, o serviço começa a ser disponibilizado no Apple iPad, iPhone e iPod touch, 

no Nintendo Wii e em outros aparelhos conectados à rede.  

O Netflix está disponível em praticamente qualquer aparelho com conexão à internet, 

incluindo computadores, tablets, smartphones, SmartTVs e videogames, e oferece 

automaticamente a melhor qualidade possível de transmissão, de acordo com a largura de banda 

disponível. Muitos títulos, incluindo séries e filmes originais Netflix, estão disponíveis em alta 
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definição com sistema de som surround Dolby Digital Plus 5.1, e alguns em Ultra HD 4K. Com 

sua tecnologia avançada e a possibilidade de criação de até cinco perfis, a Netflix proporciona 

aos assinantes mais maneiras de descobrir um conteúdo incrível. 

No Brasil, a Netflix chegou em setembro de 2011. Quem quisesse assinar poderia 

utilizar o serviço por um mês gratuitamente e depois, para continuar com o serviço, teria um 

compromisso mensal de R$ 14,90. De acordo com dados do site da Netflix (2016), atualmente, 

pouco mais de cinco anos, o país é o maior mercado do serviço na América Latina, e seu serviço 

oferece três pacotes para os novos assinantes – R$ 19,90 (básico), R$ 22,90 (padrão) e R$ 29,90 

(premium) – com o primeiro mês gratuito para qualquer pacote.  

Para Wolff (2015, p. 89), a Netflix recriou o modelo dos canais premium de televisão, 

em sua estrutura econômica e narrativa, diferente apenas na forma que estabelecera seu canal 

de distribuição. O autor salienta ainda que, mesmo que o futuro da televisão tradicional seja o 

streaming (suposição da qual discorda na obra Televisão é a nova televisão), nenhum software 

será capaz de criar comédias e dramas para a televisão, nem de transformar a estrutura de 

licenciamento ou publicidade do negócio (WOLFF, 2015, p. 92).  

Sérgio Teixeira Jr., em reportagem principal da revista Exame (2015), descreve que a 

Netflix tem um caráter disseminador e sintomático dessa nova fase de relacionamento entre o 

público e a televisão, sendo responsável, ao lado do YouTube, por grande parte do tráfego de 

internet banda larga, nos Estados Unidos, no horário nobre, quando há a maior audiência da 

TV. De acordo com o jornalista, a Netflix está mudando a experiência do assistir à televisão 

(TEIXEIRA JR., 2015, p. 36). Essa transformação fica evidente quando a empresa começa a 

investir na produção de séries originais. 

Assim, em fevereiro de 2013, House of Cards entrou para a história como a primeira 

série lançada totalmente na internet: a Netflix disponibilizou em seu site os treze episódios de 

uma única vez. Remake de uma série da BBC dos anos 1990, House of Cards é um drama 

político que tem como protagonista Frank Underwood, interpretado pelo ator Kevin Spacey, 

político que lidera a bancada majoritária da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. 

Decepcionado ao descobrir que não ocuparia a pasta da Secretaria de Estado da nova gestão, 

cargo prometido a ele anteriormente pelo recém-eleito presidente, Underwood decide usar seus 

conhecimentos dos bastidores da política para manipular a opinião pública sobre seus 

adversários (SANTOS et al., 2015, p. 8).  

Adotar essa estratégia ousada sem garantia de sucesso de audiência, mas com a certeza 

de que funcionaria só foi possível por causa da popularização do fenômeno conhecido como 

binge watching (ou maratona, no Brasil), que é o comportamento de assistir seguidamente a 
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vários episódios de uma mesma série. Nada de incomum nisso, pois os espectadores já 

praticavam esse hábito ao assistir a programas de TV e séries, individual ou coletivamente, 

desde a época do VHS e do DVD. A aposta certeira da empresa para que a série House of Cards 

conquistasse os assinantes e atraísse outros para a ferramenta foi o investimento em uma 

pesquisa de opinião e de comportamento, dentre outras. A empresa analisou cada clique, pausa, 

tempo de retenção nas séries e filmes, aceleração ou desaceleração de frames, até chegar a uma 

conclusão. Segundo outra reportagem da revista Exame (2016), a Netflix entendeu que seu 

público gostava de séries políticas, mas esse nem sempre era o foco daqueles que optavam por 

conteúdos direcionados ao tema. Logo começou a olhar para uma antiga série britânica que fez 

muito sucesso e estava à venda, com atores e diretores populares dentre seu público-alvo. No 

final das contas, surgiu o House of Cards, que conta com personagens fortes, principalmente os 

femininos, além de abordar diversos temas que são de interesse dos usuários. Segundo Stycer 

(2016, p. 35), os dados da Netflix sobre os hábitos de consumo de seus clientes indicavam que 

os fãs da série original da BBC eram também consumidores de filmes dirigidos por David 

Fincher (A rede social, Clube da luta, Zodíaco etc.) ou estrelados por Kevin Spacey (Beleza 

americana). Não foi difícil concluir que um remake dirigido por Fincher e estrelado por Spacey 

seria garantia de sucesso.  

Ainda de acordo com Stycer (2016), republicar entrevistas de diretores da Netflix na 

imprensa americana demonstra como a empresa age para atrair público. Um deles disse: 

“Sabemos o que as pessoas veem na Netflix e somos capazes, com alto grau de certeza, de 

imaginar o tamanho de uma audiência para um determinado programa baseado nos hábitos do 

espectador”. O New York Times publicou: a empresa “redefine o conceito de ‘alerta de spoiler’ 

e subverte a social TV, ou seja, o hábito cada vez maior de assistir seriados e discuti-los, a cada 

episódio exibido, pelas redes sociais”. No início de 2013, entrevista do CEO da Netflix, Reed 

Hastings, causou barulho no mercado: “o objetivo da empresa é se tornar a HBO antes que a 

concorrente venha a ser a Netflix” (STYCER, 2016, p. 35-37). O autor prossegue dizendo que 

 
Hastings entende que, na nova configuração do mercado mundial de TV, existirão 

apenas provedores de conteúdo e plataformas (ou aplicativos) que permitem ao 

espectador assistir o que quiser, na hora que bem entender, do jeito que achar mais 

conveniente (no aparelho de televisão, no Ipad, no celular etc.). Em busca desse 

objetivo, a Netflix deixou de ser apenas um provedor online, com um enorme catálogo 

de filmes e séries, para também se tornar um importante produtor de conteúdo 

original. (STYCER, 2016, p. 37)  
 

Em 2015, Hastings foi entrevistado pela revista Exame. O jornalista Sérgio Teixeira Jr. 

perguntou ao executivo: “Como o senhor acha que será a experiência de ver TV no futuro?” A 

resposta foi:  
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Tudo vai estar integrado na própria TV. Tanto os canais a cabo, como a HBO e ESPN, 

quanto os serviços de internet, como YouTube e Netflix. E, provavelmente, mais 

cinco novas empresas de que ainda nem sequer ouvimos falar. A provedora de TV 

paga vai ser mais um aplicativo. Todo o conteúdo vai chegar pela internet. A TV vai 

ser muito parecida com o que seu smartphone é hoje. (TEIXEIRA JR., 2015, p. 43) 

  

Hastings ainda fez uma previsão para o negócio da TV: “a ideia básica da internet é que 

ela vai para cada pessoa, individualmente. Em vez de termos uma emissora que cubra uma 

cidade ou um país, por exemplo, teremos um canal para cada pessoa”. Vidência, apontando uma 

tendência ou sinalizando um investimento, Reed Hasting fez um anúncio impactante em 6 de 

janeiro de 2016. A Netflix noticiou o lançamento de seu serviço globalmente, levando sua rede 

de TV por internet para 190 países, conforme mapa abaixo. Ao anunciar a estratégia, o CEO 

enalteceu o papel do assinante do serviço: 

Com esse lançamento, consumidores – de Cingapura a São Petersburgo, de São 

Francisco a São Paulo – vão poder assistir a séries e filmes simultaneamente. Com a 

ajuda da Internet, estamos passando o controle para as mãos do consumidor, que agora 

poderá assistir ao que quiser, quando quiser, e no aparelho de sua escolha. (NETFLIX, 

2016) 
 

Embora ainda esteja disponível em inglês na maior parte dos novos países, a Netflix 

passou a oferecer conteúdo em árabe, coreano, chinês simplificado e tradicional, além dos 

outros 17 idiomas já disponíveis. A Netflix ainda não está disponível na China, porém a 

empresa continua analisando opções para oferecer o serviço no país. Também não estará na 

Crimeia, região da Ucrânia, Coreia do Norte e Síria, devido a restrições desses governos a 

empresas americanas, conforme destacado em preto no mapa que segue: 

 

Figura 4 – Países onde há Netflix, em vermelho. 

Fonte: Netflix 
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Ao analisar o catálogo do Netflix frente a seus concorrentes da TV de fluxo, Wolff 

(2015, p. 163) afirma:  

A Netflix não é nenhuma HBO, é uma AMC ou TNT: um canal a cabo básico com 

alguns dos programas principais de prime time apoiados por um acervo de filmes e 

séries de TV reprisados. A dúvida é: por quantos desses serviços separados (mas, no 

fundo, idênticos) você está disposto a pagar?  

 

Quando a Netflix ainda era uma locadora online de DVDs, nos anos 1990, Chris 

Anderson, por meio do livro Cauda longa, lançado em 2006, citou a empresa como exemplo 

de negócio em que a atenção é voltada para o mercado de nicho, ao contrário de outras empresas 

que focam suas ações em um mercado de massa. Esse modelo, em que se busca atender às 

particularidades dos clientes e focar desejos específicos, é conhecido como o efeito cauda longa, 

fenômeno que influenciou a economia mundial, a partir do lançamento do livro homônimo, pois 

as empresas de produtos segmentados puderam se destacar e alcançar lucratividade. Isso se 

deve à maneira como o produto é vendido, sobretudo utilizando a internet como ferramenta, no 

chamado e-commerce. Por meio das lojas virtuais, os diversos tipos de consumidores passaram 

a ter acesso a produtos ou serviços que, muitas vezes, não eram de grande interesse comercial. 

Dessa forma, o público começa uma migração de compra de produtos hit (de sucesso, de 

visibilidade, de marcas populares), passando a adquirir os produtos de nicho, que vendem 

pouco, mas que, ao lado de outros produtos, alcançam uma venda satisfatória à empresa. Porém, 

segundo Anderson, (2015, p. 38),   

 

Produzir um hit não é exatamente o mesmo que produzir um bom filme. Há coisas 

que se fazem no esforço para atrair dezenas de milhões de pessoas para as bilheterias. 

Paga-se tanto quanto possível para contratar os astros mais famosos para o projeto. 

assim como fez estrategicamente, a Netflix ao investir em sua primeira produção 

original, a série House of Cards.  

 

Entretanto, o modelo de negócio da Netflix também é focado em produtos que não estão 

na categoria dos hits, mas que agrupados na ferramenta, dão resultado financeiro, como Chris 

Anderson mostrava à época, no início dos anos 2000. O autor dizia que havia uma transição do 

mercado, que também passou a investir em um público mais leal às marcas, como também 

explica Jenkins (2008), ao falar de um novo comportamento do consumidor, em sua obra 

Cultura da convergência, que busca “descrever algumas das formas pelas quais o pensamento 

convergente está remodelando a cultura popular [...] e, em particular, como está impactando a 

relação entre públicos, produtores e conteúdos midiáticos” (JENKINS, 2008, p. 37). Pelo termo 

convergência, o autor refere-se ao 

 
fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, a cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 
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meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que desejam. (JENKINS, 2008, p. 27) 
 

Dessa forma, as pessoas vão migrando dos produtos hit (grandes sucessos) para os 

produtos de nicho, que nem são grandes sucessos, vendem pouco, mas, junto com outros 

produtos de nicho, fazem valer a pena investir nesse mercado que acaba se tornando altamente 

lucrativo, já que mantê-los nas “prateleiras virtuais” não custa quase nada. 

 

Pela primeira vez na história, os hits e os nichos estão em igualdade de condições 

econômicas, ambos não passam de arquivos em bancos de dados, ambos com iguais 

custos de carregamento e a mesma mentalidade. De repente, a popularidade não mais 

detém o monopólio da lucratividade. A nova forma da cultura e do comércio é mais 

ou menos assim. (ANDERSON, 2015, p. 27) 

 

A Netflix, portanto, reinventou a televisão, mesmo que ainda não seja considerada por 

alguns espectadores como um conteúdo televisivo, por causa da forma como é consumida: pelos 

dispositivos conectados à internet. A Netflix usou o conteúdo que outras produtoras tinham, 

mas que não disponibilizavam, como sua ferramenta de sucesso. Sendo um canal de nicho, a 

empresa criou um modelo de cobrança de assinatura e zero publicidade, obrigando as televisões 

a também buscar um novo padrão de qualidade para não perder público. A Netflix, defende 

Wolff, ao ser citado por Stycer, não está levando o mundo digital para a TV. Ao contrário, ela 

“está levando para o mundo digital a programação, os valores e os hábitos da televisão”. Wolff 

reconhece que a TV à la carte, ou seja, a possibilidade de pagar para ver apenas o que o 

espectador deseja, representa de fato um risco aos operadores de TV paga, que vendem pacotes 

caros e pouco aproveitados. Na sua visão, porém, as empresas vão se adaptar e oferecer pacotes 

mais customizados e baratos, de acordo com o interesse do público. Wolff acredita que a 

indústria digital vai se limitar à função de distribuição de conteúdo e encontrará justamente na 

televisão os produtos de maior qualidade para oferecer a seus clientes (STYCER, 2016, p. 62).  

Enquanto isso, a Netflix oferece estratégias e planeja formas criativas de manter o 

público já fidelizado e para atrair novos espectadores. Santos et al. (2015), por exemplo, 

mencionam que a empresa promove a geração de buzz suficiente num período estratégico de 

tempo, geralmente duas semanas após o lançamento dos episódios. Esse modelo incentiva os 

fãs a conversarem sobre o conteúdo on demand oferecido e as experiências de consumo das 

quais participaram. Mas a Netflix tem mais segredos para manter conectada a fidelidade de seu 

público, como demonstraremos a seguir.  
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3.3 Estratégias da Netflix 

Vício é um termo médico. Normalmente, associado a doença. No Dicionário Houaiss, 

o termo se amplia: “defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa; disposição para praticar 

o mal e cometer ações contra a moral; qualquer costume supérfluo, prejudicial ou censurável; 

hábito de fazer algo, mania”. Na cultura do consumo, vício é um indicador de caráter totalizante 

e homogeneizador. O comportamento viciante coloca o objeto viciante à frente tanto da 

consciência quanto da subconsciência de uma maneira que pode impedir os verdadeiros 

interesses. Mesmo sendo uma questão médica ou psicológica, ganha uma dimensão cultural e 

econômica.  

Contudo, mesmo sem evocá-lo, podemos atribuir ao mercado de consumo uma 

ambição de associar cada necessidade humana natural a um produto comercial 

artificial, de modo que, para a necessidade ser satisfeita, o produto precisa ser 

comprado. O objetivo é um vício baseado no produto, dia e noite (onipresença é 

sinônimo de vício): [...] não se tem uma noite tranquila de espectador sem televisão. 

[...] Todo estado mental e emocional exige um facilitador comercial, de preferência 

que possa alimentar a dependência. (BARBER, 2009, p. 267) 
 

No universo televisivo, no excesso de séries assistidas, vício tem um nome pomposo. 

Dizem pelos dicionários de termos criados pelo povo que quem vê muito seriado é 

“seriemaníaco”, uma obsessão contagiante que você transmite quando recomenda uma história 

em busca de seguidores que possam comentar o desenrolar dos acontecimentos desse ou 

daquele episódio que ficou marcante. E depois vai indicando outras séries, outros enredos, 

novas temáticas. É um vício antigo, do tempo em que era difícil encontrar dados precisos 

comparativos para a televisão. Williams (1974), ao buscar as informações em sociedades como 

Grã-Bretanha e os Estados Unidos, disse que a maioria dos espectadores assistia a mais drama 

em uma semana ou no fim de semana do que teria assistido durante um ano ou, em alguns casos, 

uma vida inteira em qualquer período histórico anterior. Para ele,  

 

Não é incomum, para a maioria dos espectadores, ver duas ou três horas de drama de 

vários tipos, todos os dias. As implicações disso mal começaram a ser consideradas. 

É claramente uma das características singulares das sociedades industriais avançadas 

o fato de o drama, como experiência, ter se tornado parte intrínseca da vida cotidiana, 

em um nível quantitativo tão mais elevado que em qualquer contexto anterior que 

sugere também uma mudança qualitativa fundamental. Quaisquer que sejam as razões 

sociais e culturais para isso, é claro que assistir à simulação dramática de uma vasta 

gama de experiências é agora uma parte essencial do padrão cultural moderno. Para 

dizer categoricamente, a maioria das pessoas passa mais tempo assistindo a vários 

tipos de drama do que cozinhando e comendo. (WILLIAMS, 2016, p. 70) 

 

O autor ainda completa seu raciocínio ao dizer que a  

série e os seriados televisivos possuem precedentes no cinema e no rádio, e um 

precedente anterior no folhetim, que se iniciou no fim do século XVIII e prosseguiu 

no século XIX. A série é a forma mais familiar: uma ação dramatizada dividida em 

episódios. (WILLIAMS, 2016, p. 70)  
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Certamente, o drama é um dos principais atrativos do Netflix, pois o usuário percebe 

valor no serviço, que na verdade oferta uma experiência e possibilidades on demand, sendo essa 

estratégia inevitável por causa do perfil do espectador, pois essa nova mídia reflete as paixões 

e a integridade de seus assinantes (WOLFF, 2015). Portanto, quando novas tecnologias 

aparecem no cotidiano, elas são introduzidas para reproduzir na nova mídia as mesmas velhas 

mensagens comerciais e os mesmos velhos monopólios de mensagem (BARBER, 2009, 

p. 263). 

Parafraseando Wolff, o Netflix é um sistema de negócio criado por meio da tecnologia 

que fornece desejos conhecidos e comportamentos previsíveis das pessoas que o utilizam, 

tornando-se uma mídia melhor do que outra boa mídia, que é a televisão. Observa-se, porém, 

que a empresa de serviços streaming utiliza as mesmas estratégias narrativas da TV para se 

relacionar com seu público, oferecendo como novidade a ausência de uma programação linear. 

Ou seja, o vício no drama. Nas narrativas.  

Essas estratégias fazem do Netflix um sucesso, pois ele se baseia em comportamentos e 

modelos, muitas vezes já conhecidos e experimentados pelos espectadores. De acordo com 

Massarolo e Mesquista (2016), uma das características do serviço on demand é a sua estratégia 

de lançar séries com as temporadas já completas, especialmente suas séries originais, rompendo 

com a lógica de consumo de episódios novos a cada semana, apostando em conteúdos que não 

serão encontrados em outras plataformas e oferecendo a liberdade de assistir a eles 

integralmente, em um único dia, por meio da prática do binge watching, saciando assim o desejo 

do espectador de imergir na obra, no horário que desejar e por várias plataformas (smart TV, 

smartphones, tablets etc.) (MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p. 7).  

Os autores dizem ainda que o ato de fazer maratona remete à prática de ler um romance 

policial, que é diferente da narrativa seriada, pois apresenta a “totalidade da narrativa ao alcance 

do leitor. É ele quem dosa a quantidade da ansiedade que pode suportar. Se quiser, o fruidor de 

romance policial pode lê-lo de uma assentada e ficar sabendo que o assassino é o mordomo” 

(PALLOTTINI, 2012, p. 51 apud MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p. 7). 

Santos (2015) demonstra que essa modalidade de assistir a séries permite que o público 

acompanhe tramas com múltiplos enredos e de maior complexidade. “Cada série é pensada com 

um começo, um meio e um fim, e as temporadas seguintes desenvolvem plots deixados pelas 

anteriores”. Desse modo, os episódios são planejados seguindo o feedback da audiência 

(SANTOS et al., 2015, p. 9). No Netflix, em algumas TVs a cabo que promovem maratonas, os 

episódios chegam finalizados ao espectador, já planejados para serem vistos rapidamente. “Os 

episódios passam a ser capítulos que não necessariamente fariam sentido se fossem exibidos 
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semanalmente, por isso os espectadores se sentem engajados por ganchos bons para 

continuarem assistindo” (SANTOS et al., 2015, p. 9).  

Por se tratar de um negócio de vídeo on demand, o Netflix, por meio de sua organização 

de dados, permite que conteúdos de nicho ocupem mais espaço no catálogo ofertado. Nos 

mercados de Cauda Longa de hoje, o principal efeito dos filtros é ajudar as pessoas a se deslocar 

do mundo que conhecem (hits) para o mundo que não conhecem (nichos) em veículos que sejam 

ao mesmo tempo confortáveis e ajustados sob medida às suas preferências.  

 

Os bons filtros exercem o efeito de empurrar a demanda ao longo da cauda, revelando 

bens e serviços mais atraentes do que as alternativas padronizadas que abarrotam os 

canais estreitas da distribuição tradicional dos mercados de massa. (ANDERSON, 

2015, p. 93) 

 

 A maior visibilidade do conteúdo de nicho pode ser observada na interface de 

navegação do Netflix.  

O algoritmo de busca é simples, com divisão de filmes por gêneros, uma interface de 

fácil navegação e dotada de um mecanismo de recomendação baseado no histórico e 

no comportamento do usuário. O mecanismo sugere títulos que, de outra forma, 

jamais seriam descobertos (assistiu x, pode gostar de Y), mas que segundo o algoritmo 

é compatível com o gosto do usuário. (MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p. 8) 
 

O CEO da Netflix, Reed Hastings, citado por Anderson (2015, p. 93), acredita que as 

recomendações e outros filtros sejam uma das vantagens mais importantes do serviço. As 

recomendações têm todo o poder da propaganda para gerar demandas, mas a custo praticamente 

zero. “Mais ou menos 30% do que alugamos são lançamentos e cerca de 70% são filmes antigos, 

e isso ocorre porque nossos assinantes são diferentes. É porque criamos demanda por conteúdo 

e os ajudamos a encontrar ótimos filmes de que eles realmente gostem”. Anderson demonstra, 

por fim, que, “em vez de aglomerar os consumidores em categorias demográficas e 

psicográficas predeterminadas, as recomendações do Netflix aos clientes, os tratam como 

indivíduos que revelam suas preferências e aversões por meio de seus comportamentos”. As 

experiências da Netflix sugerem que, quando dispõem do recurso de escolher qualquer filme de 

uma seleção de dezenas de milhares, os clientes não se limitam a mergulhar nos nichos de 

documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, para nunca mais sair. Ao contrário, tornam-

se extremamente ecléticos em suas preferências, redescobrindo os clássicos num mês e 

migrando para a ficção científica no outro (ANDERSON, 2015, p. 157).  

Por conter um catálogo extenso de filmes, seriados e programas de TV, o Netflix 

também se destaca entre outras ferramentas on demand. A maneira como a empresa escolhe 

seus conteúdos é estratégica para manter a fidelidade do assinante. Assim, ela fecha acordos 

milionários com os estúdios, para adquirir títulos de maior audiência, bem como conteúdos que 
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estão em sites de compartilhamento ilegal. O serviço monitora quais as séries mais baixadas 

ilegalmente para comprá-las. Outra ação é dar continuidade às tramas que foram canceladas 

pelos canais nos Estados Unidos. Nesse caso, a plataforma não só compra os direitos de 

transmissão como também produz episódios inéditos (SIGILIANO; FAUSTINO, 2016, p. 15). 

Com isso, o Netflix oferece aos espectadores obras raras. Com tanto conteúdo 

disponível, talvez seja até difícil encontrá-las. Porém, por causa de sua relevância no cenário 

audiovisual, o serviço passou a ser também pauta da mídia, facilitando o contato com os 

espectadores. Jéssica Soares, no site da Revista Super Interessante, fez um lista de sete raridades 

que podem ser vistas no Netflix: o anime Supercampeões, que narra a vida de um craque do 

futebol, Oliver Tsubasa, de 2001; a série Twin Peaks, de 1990, um clássico da televisão 

americana; o filme Imitação da vida, de 1959, feito em Hollywood, pelo diretor alemão Douglas 

Sirk; o filme Pi, de 1998, que conta a história de um personagem que está disposto a arriscar 

tudo em nome sua obsessão; o filme original que conta a história d’O professor aloprado, de 

1963; a série original Star Trek, de 1966; a dobradinha dos seriados mexicanos que fazem muito 

sucesso no Brasil: Chaves e Chapolim Colorado. Jéssica ainda menciona que o Netflix oferece 

sete filmes de Hitchcock em seu catálogo e também quatro filmes do astro brasileiro Mazzaropi 

(SOARES, 2014).  

Por fim, a plataforma criou uma organização do seu catálogo, com ajuda dos próprios 

assinantes, com classificações tão vastas que facilmente o conteúdo pode ser encontrado. O 

catálogo é dividido em categorias, subcategorias, gêneros e tipos, todos pautados por um 

sistema de tags abrangentes e preciso. A indexação contempla cada característica do título: ano 

de produção, prêmios, atores, diretores, roteiristas, desenvolvimento narrativo, se é uma 

adaptação de HQ ou livro e até o gênero do protagonista (SIGILIANO; FAUSTINO, 2016, p. 

21). 

A Netflix surge em um momento em que tudo é abundante. Abundância de espaço nas 

prateleiras, na distribuição, nas escolhas. O espaço nas prateleiras é limitado, mas no mundo 

digital, não. Esse caráter dos cenários econômicos e social influenciam nas escolhas dos 

espectadores, pois  

Ainda que quase todas as mídias ofereçam escolhas quase ilimitadas, ainda perdura a 

escassez da atenção humana e das horas do dia. Nossa renda disponível é limitada. 

Em algum nível, ainda é um jogo em que o tamanho do bolo é constante. Quando se 

oferece a um telespectador contumaz um milhão de programas, é possível que ele ou 

ela acabe não vendo televisão durante mais tempo, mas apenas assistindo a programas 

diferentes, mais adequado às suas preferências pessoais. (ANDERSON, 2015, p. 128) 
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Anderson (2015) esclarece que o mundo de nicho é um mundo de escolhas abundantes, 

mas a ascensão de poderosos guias, na forma de recomendações e outros filtros, estimulam mais 

exploração, não menos. Assim, os produtos de nicho se destinam a conquistar com mais 

intensidade uma faixa mais estreita de gostos (ANDERSON, 2015, p. 100). A Netflix mudou a 

economia da oferta de nichos e, ao fazê-lo, reformulou a compreensão sobre o que as pessoas 

efetivamente querem ver (ANDERSON, 2015, p. 110).  

As inovações mais significativas, especialmente aquelas dedicadas à comunicação entre 

as pessoas, interferem na maneira pela qual se olha o mundo e, consequentemente, nos diversos 

papéis que o sujeito desempenha em momentos e lugares diferentes. Porém, sabe-se que não 

existe tecnologia capaz de, por si só, transformar os hábitos e que as eventuais transformações 

também não acontecem da mesma forma em qualquer cultura. Há que se ter um contexto social, 

político e econômico que propicie a disseminação das novas tecnologias, e não o contrário. Se, 

hoje, ao corpo do homem aderem-se tantos gadgets, é porque, de alguma forma, há condições 

favoráveis para que eles se tornem tão íntimos e indispensáveis (ROCHA; PEREIRA, 2014, p. 

15). 

A história da Netflix está alicerçada no uso de suportes móbiles. Seu conteúdo pode ser 

assistido a qualquer momento, sustentando a ideia de que a empresa está inserida nas 

necessidades contemporâneas, pois, os celulares, Ipods e smartphones, junto a tantos outros 

modernos meios de comunicação, são os bens simbólicos da contemporaneidade que 

sintetizam, de forma exemplar, os valores distintivos em uma sociedade de consumo que, como 

tal, se sustenta na desigualdade, na diferenciação (BAUDRILLARD, 1981), mas que também 

estabelece uma lógica bastante particular que inclui, exclui e classifica coisas e pessoas 

(ROCHA; PEREIRA, 2014, p. 17). Assim, ela insere o sujeito em seu serviço, do jeito que ele 

pode consumi-lo.  

A mobilidade também se destaca como uma característica relevante incitada pelas 

tecnologias digitais, pois altera os padrões de tempo e espaço do consumo nas mídias, 

na medida em que permite o acesso à informação de forma imediata e a qualquer 

momento. A participação mais efetiva passa a ser uma das exigências para que o 

processo comunicacional se realize, além de se tornar essencial ao próprio 

funcionamento das mídias e seus sistemas de produção e distribuição de produtos 

midiáticos. Soma-se a isso, a incitação às práticas de compartilhamento entre os 

consumidores. (PEREIRA; ANTUNES, 2014, p. 85) 
 

De acordo com a crítica de mídia Jodi Kantor, a tradicional tela grande da televisão “tem 

o objetivo de abrir um buraco em nosso dia” durante o tempo em que você assiste a um filme 

ou a um jogo ou a um noticiário no fim do dia; “uma tela de televisão pequena preenche os 

buracos que já existem em nossa rotina: os 37 minutos no trem a caminho do trabalho, os seis 

minutos de intervalo na Starbucks... Os intervalos no banheiro”. Ou seja, as ofertas de 
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conteúdos da Netflix mudaram o fluxo de consumo televisivo. Entretanto, o que ela não observa 

é que os períodos de tempo ocupados por esses buracos representam o que até agora eram 

momentos que driblavam a onipresença da mídia sobre o tempo. Já não há lugar algum para se 

esconder: o Ipod e o telefone celular, a internet sem fio e o telecosmo estão em toda parte com 

você. Já não há momento algum para encontrar um refúgio, o tempo pertence ao mercado 

(BARBER, 2009, p. 264).  

Por isso tudo, é fácil afirmar que o Netflix é uma experiência de ruptura, que causou 

impacto na recepção do conteúdo audiovisual, mas também é um sistema de contribuição para 

a sobrevivência de produtores televisivos. O Netflix, com o uso das tecnologias, transferiu o 

poder de decisão para o espectador, em um modelo orientado pela demanda; contudo, 

estabelece uma maneira de também ter a dedicação de audiência para se manter 

economicamente.  

Nessa perspectiva, é preciso abrandar o medo de que a televisão vá morrer. Pelo 

contrário, pois a Netflix deu fôlego a essa fabulosa invenção e ao que ela produz. O vídeo pode 

ser recuperado pelo computador e em outros dispositivos e telas secundárias e também pode ser 

retornado por sua caixa de transmissão de volta para a sua televisão. 

Imaginar a internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é apenas mais 

uma forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se tornando mais popular, não menos, 

como afirma Miller (2009), que suspeita que estejamos testemunhando uma transformação da 

TV, ao invés do seu falecimento. O que começou, na maioria dos países, como um meio de 

comunicação de transmissão nacional dominado pelo Estado está sendo transformado em um 

meio de comunicação internacional a cabo, via satélite e internet, dominado pelo comércio. E 

que pode se transformar para além dessa narrativa, no caso da reintrodução do controle estatal 

na Rússia do século XXI e de a BBC roubar a audiência dos sistemas comerciais (MILLER, 

2009, p. 21).  

Serviços como o da Netflix podem ser considerados um modelo híbrido entre televisão 

e internet. Os fundadores da empresa acreditam que a Netflix é o futuro da televisão, ou é a TV 

na internet. Em entrevista à revista Exame, em março de 2015, Hastings afirmou que a televisão 

do futuro será como um centro multimídia, lugar onde todo o conteúdo chegará por meio das 

ferramentas da internet e o espectador terá autonomia para escolher/fazer sua programação; o 

serviço de televisão paga será mais um aplicativo, entre tantos outros, acessível por meio e um 

ícone da tela negra.  

Acredita-se que o consumidor escolhe, faz o seu self service. Entretanto, o cardápio 

continua sendo à la carte. Os produtores de conteúdos midiáticos continuam criando aquilo que 
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supostamente o espectador deseja. Ele apenas sinaliza com seu comportamento o que lhe agrada 

e o conteúdo se torna realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A televisão é um dos ramos do entretenimento que mais provoca discussões entre os 

pensadores culturalistas, principalmente, por ser a forma mais barata e popular que existe para 

o lazer. As últimas gerações têm uma experiência com a televisão desde a infância e, 

naturalmente, acumulam um enorme repertório ao seu respeito. O conhecimento incorporado 

facilita não apenas a compreensão do que se vê na tela, como também as maneiras de se 

consumi-lo. Todo mundo entende de televisão. O modelo sofre muitas críticas, dizendo que ele 

já é assunto do passado, sobretudo com a chegada das plataformas on demand.  

Este estudo teve como objetivo demonstrar a mudança da cultura e da experiência 

televisivas contemporâneas e identificar a aceitação dos gêneros e dos formatos que são 

oferecidos ao espectador na perspectiva da TV Digital on demand no Brasil. Por meio de uma 

revisão bibliográfica, esperava-se entender o que é a experiência televisiva e, a partir desse 

conceito, identificar as estratégias discursivas e os suportes midiáticos adequados para que os 

novos programas/produtos tenham audiência nas multiplataformas convergentes para a 

televisão, levantando experiências televisivas de sucesso na TV Digital. Esse objetivo foi 

alcançado, mas identificou-se que a proposta merece uma pesquisa mais avançada, pois existem 

muitas possibilidades de conteúdo audiovisual sendo experimentadas pelos espectadores, além 

do Netflix, que foi um dos objetos que ganharam atenção aqui.  

Para se entender quem é esse sujeito midiático que utiliza diferentes plataformas para 

consumir televisão, é preciso um aprofundamento em sua análise. Dada a amplitude do tema, 

por causa do tempo necessário para uma pesquisa dessa envergadura, sugere-se, portanto, a 

necessidade de uma pesquisa etnográfica para se classificar e analisar os modos em que o on 

demand e a TV Digital estão impactando o cotidiano. Outro aspecto que vai além dos estudos 

culturais, mas merece uma atenção mercadológica é conhecer os aparatos pelos quais os 

conteúdos são consumidos e como os espectadores os incorporam. Pois, como dito, a televisão 

preenche vazios, seja para a forma de lazer, seja para a projeção do sujeito no mundo. E, mais 

do que preencher os buracos do cotidiano do espectador, o conteúdo audiovisual faz parte do 

entretenimento diário, é uma experiência habitual, que modela o modo como se enxerga o 

mundo, pois é a partir da frequentação na tela que o espectador conversa sobre determinados 

assuntos com outras pessoas, comentando no Twitter e no Facebook sobre o que assistiram, 

acompanhando a vida de celebridades no Instagram e no Snapchat.  
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Nesse ponto, é preciso fazer uma reflexão: como as emissoras de TV vão conquistar 

esse público que prefere a individualidade de um smartphone, mas que pertence essencialmente 

a uma sociedade imagética, do domínio do audiovisual?  

O YouTube foi um precursor e outras ferramentas de streaming foram surgindo com a 

melhora da tecnologia. Os canais de TV foram acompanhando as inovações às suas maneiras, 

com medo da perda da audiência, medida pelo Ibope. Certamente, a pergunta era “como lidar 

com a fuga de espectadores, que se reuniam em frente à televisão, para os conteúdos da web?”. 

A implantação da TV Digital no Brasil era inevitável. Os recursos que ela traz são infindáveis. 

O modo de se consumir televisão também mudou. Emissoras de sinal aberto e a cabo tiveram 

que arriscar. Afinal, o telespectador é ao mesmo tempo internauta. Geração Multitasking que 

não pode ser classificada apenas pela juventude de seus integrantes precursores. Para navegar 

pelos suportes digitais, a idade não é fator limitante.   

Pouco a pouco, à sociedade são apresentados conteúdos feitos nos estúdios, muitas 

vezes exclusivos, nas pequenas telas. De um lado, as mega TVs. De outro, aparelhos de poucas 

polegadas, carregados para todo lado. O sofá perdeu importância na casa, pois a mobilidade 

virou o estímulo comercial das marcas. Precursor no assunto no Brasil, o SBT lançou um 

aplicativo mobile para disponibilizar sua programação de forma mais acessível e intuitiva. Na 

cola de Silvio Santos, os canais foram lançando seus apps:  GNT Play, HBO GO, Telecine Play 

etc. etc. etc. A TV Globo também fez seu Globo Play e mostrou como é possível deslocar a 

audiência e provocar uma transformação na publicidade.  

Agências tiveram que fazer o que mais sabem: criar ferramentas comunicacionais. 

Porém, com mais inovação. Outro público está consumindo no mercado, por meio da 

interatividade, dos mecanismos de busca, e até no excesso de mensagens enviadas pela 

ferramenta de re-marketing. O conceito de massa teve que ser deixado de lado nas estratégias 

para que o foco fosse o nicho. Não há desconhecidos nas redes sociais, nas trocas de vídeos no 

WhatsApp nem no Snapchat. Se antigamente havia um “chutômetro” para definir quem era 

público, atualmente os recursos do marketing digital já definem quem gasta com o quê.  

Vive-se a fase do on demand. Da decisão de consumo no momento em que o sujeito 

deseja consumir. Analistas dizem que o modelo de grade de programação das TVs está com os 

dias contados. Certamente, haverá uma transformação intensa nos próximos anos, já que ainda 

é um mistério o que virá. A fase também é de testes, de ousadias, de análises do comportamento 

do sujeito que se comporta ora como espectador, como telespectador, ora como internauta, 

como prosumer.  
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As emissoras de televisão estão em período de mudanças. Os departamentos estratégicos 

estão em busca da audiência, tentando entender por onde ela está espalhada. Onde está 

escondida ou o que está fazendo. Cada clique que o sujeito dá na internet é uma resposta às 

pesquisas de hábitos e gostos. Provavelmente, é um recurso para localizar o consumidor ideal 

para determinado produto. Seja na televisão, seja de outros mercados. Mesmo com as 

incertezas, já há casos de sucesso, pois a aposta de migração de plataforma foi a escolha única. 

É só acompanhar o número de inscritos em vários canais de youtubers famosos. Eles têm mais 

público que muitos programas de TVs abertas.  

E esses youtubers viraram estrelas além da internet. De olho em suas visualizações, 

emissoras estão produzindo conteúdos com eles e para eles. É uma maneira de aproximação 

com um público infantil e jovem que vê o aparelho televisão como um trambolho, mas que é 

altamente ligado ao audiovisual. Até dizem que não veem TV, apesar de quase não 

sobreviverem sem a imagem em movimento.  

Essa história é sem fim. É hipertextual. Com várias conexões para que se tirem lições 

sobre o futuro. É uma dica para empresas que apenas desejam um modesto site para que o 

usuário encontre um contato de telefone. A ordem é troca, é conversa, é interatividade. É a 

experiência das ferramentas digitais, é o vocabulário criado por uma geração que está 

modificando a hegemonia da mídia tradicional. É a queda de modos de fazer para o surgimento 

do ousado, da criatividade, da inovação constante. É o olhar atento às rápidas transformações, 

a humildade para se fazer benchmarking e usufruir do sucesso daquilo que pode trazer 

benefícios empresariais.  

O espectador, em pouco tempo, pertencerá a outra geração, talvez a T, de 

Transformation. Em breve, os telejornais vão dar essa notícia com mais ênfase, pois as 

emissoras já estão nesse caminho.  
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ANEXO 
 

Desligamento da TV analógica no Brasil, caso não haja atraso e alteração no cronograma: 

  

 

 

 


