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Resumo 

 

Com base em pesquisas sobre a interface entre o campo do audiovisual e a 

cibercultura, o presente artigo especula sobre qual o lugar e a função das 

webséries no campo audiovisual, buscando compreender suas características e 

especificidades. Parte-se do pressuposto de que as webséries, enquanto produto 

audiovisual desenvolvido para plataformas on line e interativas, mantém os 

princípios da serialização nos quais se baseiam as ficções seriadas televisivas, 

porém amplificando as possibilidades de fragmentação das narrativas. A 

especificidade do tipo de conteúdo audiovisual em foco é decorrente, dentre 

outros fatores, da utilização dos recursos disponíveis nas plataformas on line de 

exibição de vídeos, que afeta dois aspectos do consumo de obras audiovisuais: a 

dimensão da fruição e a dimensão da produção e do "gerenciamento" desses 

produtos. O presente estudo identifica as webséries como um tipo de conteúdo 
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audiovisual híbrido que se efetiva como produto na Web, com ou sem associação 

a outras mídias/veículos de comunicação.   

 
Palavras-Chave: Audiovisual, cibercultura, narrativa, serialização, fragmentação.  

 

Resumen 
 
Basado en la investigación sobre la relación entre el campo de audiovisuales y la 

cibercultura, este artículo especula sobre qué lugar y la función de webseries en el 

campo audiovisual, tratando de comprender sus características y particularidades. 

Partimos del supuesto de que las webseries, como producto audiovisual 

desarrollado para las plataformas interactivas de la Web, mantiene los principios 

de la serialización en la que se basan las ficciones de serie de televisión, pero 

ampliando las posibilidades de narrativas fragmentadas. La especificidad de los 

contenidos audiovisuales en foco se debe, entre otros factores, al uso de los 

recursos disponibles en las plataformas de la Web para la visualización de vídeos, 

lo que afecta dos aspectos del consumo de obras audiovisuales: la dimensión de 

disfrute y la dimensión de la producción y de la "gestión" de estos productos. Este 

estudio identifica las webseries como un tipo híbrido de contenido audiovisual, que 

se efectiva como un producto en la Web, con o sin asociación con otras medias. 

  
Palabras clave: Audiovisual, cyberculture, narrative, serialization, fragmentation. 

  
Introdução 
 
O surgimento de conteúdos audiovisuais criados especificamente para a Internet e 

a migração de produtos adaptados do cinema e da televisão para a Web tem 

promovido uma nova cultura de consumo e fruição de obras audiovisuais, o que 

também redimensiona a esfera da produção e da distribuição. Essa dinâmica tem 



 

afetado sensivelmente a dimensão das narrativas audiovisuais, resultando, por 

exemplo, no aparecimento de gêneros híbridos e das chamadas narrativas 

transmidiáticas, decorrentes da convergência das mídias. Vídeos caseiros e 

amadores, teasers e filmes publicitários, curtas e longas metragens, vinhetas, 

traillers de filmes, videoclipes, fragmentos de programas televisivos, programas 

específicos para Web TV's, conteúdos de Vlogs, games e animações estão entre 

os produtos que compõem a ampla oferta de conteúdo audiovisual no 

ciberespaço. Um produto audiovisual que surge nesse contexto são as webséries, 

que mantém da tradição audiovisual as narrativas seriadas, fracionadas, ou seja, 

histórias que mantém uma certa continuidade narrativa, contadas através de 

capítulos e episódios.  

 

Com base em pesquisas sobre a interface entre o campo do audiovisual e a 

cibercultura4, o presente artigo especula sobre qual o lugar e a função das 

webséries no campo audiovisual, buscando compreender suas características e 

especificidades. Parte-se do pressuposto de que as webséries, enquanto produto 

audiovisual desenvolvido para plataformas on line e interativas, mantém os 

princípios da serialização nos quais se baseiam as ficções seriadas televisivas, 

porém amplificando as possibilidades de fragmentação das narrativas. Cabe 

ressaltar que os chamados vídeos caseiros e amadores não compõem o conjunto 

de obras estudadas, uma vez que foram priorizados somente materiais 

desenvolvidos por produtoras independentes ou por empresas de mídia.  

 

Rumo às pequenas telas  
  

A websérie se caracteriza como sendo um produto típico da Internet. Decorre do 

processo de "migração" do audiovisual para o computador. 
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O processo que resultou na utilização do computador como suporte para o 

consumo de obras audiovisuais pode ter se iniciado quando, ainda em 1991, a 

Apple lança o primeiro programa de computador para reprodução de imagens em 

movimento – o QuickTime – que permitia a apresentação de breves imagens em 

movimento e com visualização privada (MANOVICH, 2005). Neste momento, o 

computador passa a funcionar como exibidor/projetor pessoal de obras 

audiovisuais.  

 

Ao produzirem novas estéticas, as tecnologias modificam as subjetividades. As 

experiências hipertextuais proporcionam diferentes competências cognitivas e 

perceptivas e, para o campo do audiovisual, tais mudanças geram novos perfis de 

espectadores. Scolari (2008), citando D. Marshall, aponta quatro grandes 

implicações decorrentes do entrecruzamento entre a linguagem audiovisual e a 

dimensão interativo-digital: hiperrealismo, interatividade, democratização e 

diversificação de canais. Ao analisar o modo como a própria televisão é afetada 

pela dimensão interativo-digital, o autor enumera algumas características do que 

ele denominou de hipertelevisão: a) Multiplicidade de programas narrativos, o que 

proporciona uma multiplicação de histórias e narrativas; b) Fragmentação das 

telas, que resulta numa mutação da tela da TV ao incorporar elementos das telas 

dos computadores; c) Ritmo acelerado, decorrente de um tipo de 

montagem/edição que almeja incorporar maior volume de conteúdo em um tempo 

mais reduzido; d) Intertextualidade desenfreada, uma característica pós-moderna 

que se amplia em ambientes virtuais, muito em função da própria cultura da 

remixagem (LEMOS, 2005; BASTOS, 2007); e) Extensão narrativa, aspecto 

relativo à cultura da serialização; e f) Rupturas da sequencialidade, que se baseia 

na noção de não-linearidade. Outras tendências observadas seriam ainda as 

lógicas colaborativas e o desenvolvimento de formas específicas de consumo, tão 

disseminadas na Web. (SCOLARI, 2008). 

 



 

Em relação ao campo do cinema, a segunda década dos anos 2000 será marcada 

pela desaparição quase definitiva do suporte cinematográfico, com o predomínio 

do consumo e do espetáculo total, sustentados pelos meios massivos de 

transmissão digital, enquanto os novos modos de consumo audiovisual são 

marcados pela "hiper presença do processamento, transmissão e consumo de 

dados", como afirma Jorge La Ferla (2009). Segundo o autor, o que ocorre é uma 

individualização do espetáculo coletivo por meio das interfaces pessoais, que 

seriam a "essência do novo entretenimento baseado na transmissão virtual e 

numa pequena unidade que concentra diversos dispositivos: computador, GPS, 

telefone, fotografia, vídeo e tela" (LA FERLA, 2009, p.172).  

  

Serialização e fragmentação 
  

Os conceitos de serialização e fragmentação são tomados nesta investigação 

como norteadores para se compreender modelos de narrativa audiovisual 

resultantes da convergência entre o campo do audiovisual (em especial relativo à 

produção televisiva e cinematográfica) e a cibercultura. A escolha destas 

categorias decorre da identificação de certas recorrências observadas em obras 

audiovisuais produzidas especificamente para a Internet, principalmente 

webséries, webdocs e conteúdos transmídia.  

 

A serialização – ou serialidade – se constitui na apresentação descontínua e 

fragmentada do sintagma televisual (MACHADO, 2005). Antes da TV, porém, as 

formas de narrativa seriada de caráter massivo já se encontravam na técnica do 

folhetim, no radiodrama ou radionovela, e nas obras seriadas produzidas para o 

cinema no início do século passado. A serialização faz parte da estética 

audiovisual contemporânea, contendo elementos que possibilitam a continuidade 

de certos produtos – através de capítulos, episódios e temporadas – e o 

desenvolvimento de novas obras, com mais ou menos variações. Inserida também 



 

dentro da grade de programação televisual, frequentemente, esta é composta por 

blocos, intercalados por breaks comerciais, esses blocos possuem durações 

variadas de acordo com os modelos dos canais aos quais essas narrativas estão 

vinculadas. Os elementos de conexão entre os breaks e os blocos são os ganchos 

– ferramenta narrativa que visa a manutenção do interesse do espectador na obra, 

seja no final do episódio, entre blocos, ou até menos na passagem entre 

temporadas – e flashbacks – que ajuda a situar o telespectador na narrativa, 

trazendo informações do bloco ou do episódio anterior, construindo uma breve 

síntese. Essa forma descontínua e fragmentada televisual é chamada por 

Machado de serialidade, onde o enredo é geralmente estruturado sob a forma de 

capítulos ou episódios que, reunidos, constituem uma temporada (do inglês 

seasons). À diferença da TV, a serialização em plataformas on line também acata 

a possibilidade da descontinuidade da narrativa, uma vez que se baseia na lógica 

do hipertexto, metaforizada pela imagem do labirinto. 

 

A fragmentação pode ou não estar vinculada aos processos de serialização, mas 

é independente deste. No que se refere aos conteúdos audiovisuais feitos para a 

Web, a ideia de fragmentação diz respeito às micronarrativas que constituem 

esses conteúdos e, como já citado, à fragmentação das telas, das narrativas, das 

imagens, da linearidade. O conceito de fragmentação tem por base a relação entre 

o "todo" (ou totalidade, ou globalidade) e a "parte" (ou porção, ou fração). Os 

termos "parte" e "todo" mantém "relações de reciprocidade, implicação, 

pressuposição" (CALABRESE, 1988, p. 83), e não necessariamente de oposição, 

e, juntos, contribuem para entender o fragmento como fruto da "divisibilidade" (por 

meio de corte ou de ruptura) de uma obra ou de um objeto qualquer. A etimologia 

da palavra "fragmento" deriva do termo "quebra", e tem relação também com 

"fração" e "fratura" (CALABRESE, 1988). Essa reflexão é bastante pertinente se 

pensarmos que a todo momento nos deparamos com obras audiovisuais que 

funcionam tanto como uma narrativa independente, quanto parte de uma narrativa 



 

maior, associada a um produto principal. A profusão de conteúdos "picados" que 

vão aos poucos estruturando um todo é bastante recorrente, a exemplo do que 

ocorre com as narrativas transmidiáticas, compostas por micronarrativas, 

subdivisões de uma história maior, que muitas vezes pode não se apresentar em 

sua totalidade ao público. Por outro lado, cada fragmento, em geral, possui um 

sentido em si – a exemplo dos teasers de pré-divulgação ou de vídeos de making 

of relativos a algum produto principal. Poder-se-ia afirmar, ainda, que a 

fragmentação potencializa a dimensão do acúmulo e da multiplicidade no 

ciberespaço.  

 

O conceito de interatividade não será problematizado neste momento, pois, além 

de já amplamente abordado por outros autores5, é tomado como pressuposto que 

os recursos de interatividade (desde os mais básicos até os mais complexos), e as 

várias formas de interação (participação, colaboração, agenciamento, etc.) 

configuram uma das principais características da Web 2.0. Deve-se considerar, 

contudo, que a questão da interatividade não foi estabelecida pela informática e 

que "a novidade introduzida pela informática não está exatamente na maior 

liberdade ou autonomia que concede ao receptor por meio da interatividade" 

(MACHADO, 2011, p. 226). O fato do computador apresentar uma interface ao 

mesmo tempo automática e interativa, por exemplo, já introduz aspectos que 

redimensionam as relações entre o público e diversos conteúdos disponibilizados 

no ciberespaço, o que, de certo como, promove novos modelos de interação entre 

sujeito e máquina. Isso fica evidente ao perceber como os termos "interação" e 

"interatividade" se tornaram tão recorrentes no discurso midiático contemporâneo. 

 

 
 
 
                                                 
5 Ver: PRIMO, 2003; LÉVY, 1994; BRAGA, 2005; MACHADO, 2011. 



 

Narrativas ficcionais seriadas em ambientes virtuais 
  

Uma matéria publicada no site da revista norte-americana Variety, intitulada Top 

10 Web Series of 20136, afirma que o ano de 2013 será relembrado como o ano 

que a Internet se estabeleceu como uma alternativa eficaz à TV no que se refere à 

programação original e de boa qualidade. O texto ressalta que há uma tendência 

na produção desse tipo de conteúdo on line feito com baixo orçamento, mas de 

forma criativa, disponibilizado gratuitamente por uma ampla gama de sites 

similares ao YouTube, e feito tanto por amadores desconhecidos quanto por 

grandes empresas de mídia. Mas diferentemente do conteúdo amador e/ou 

caseiro que popularizou o YouTube (GREEN; BURGUESS, 2009), as webséries 

em geral são desenvolvidas por realizadores já com alguma experiência no campo 

audiovisual, quase sempre vinculados a produtoras independentes ou empresas 

de mídia e entretenimento. Desse modo, as plataformas de disponibilização de 

conteúdo audiovisual na Internet se tornaram canais de exibição de obras 

desenvolvidas tanto por instituições e profissionais já consagrados, quanto por 

agentes que almejam ingressar no campo audiovisual, ao disporem de maior 

liberdade de experimentação e possibilidade de avaliar a recepção do público 

através do número de views, compartilhamentos, comentários e repercussões na 

rede, sem depender de uma grande produtora ou emissora. 

 

Esses aspectos demonstram o quanto as webséries já ocupam um lugar 

específico no campo de produção audiovisual, possuindo instâncias próprias de 

reconhecimento e consagração, principalmente nos Estados Unidos, onde 

ocorrem importantes festivais dedicados a esse tipo de produto, como Los 

Angeles Web Series Festival7 e HollyWeb Web Series Festival8. No Brasil, já 

                                                 
6 Publicada em 24 de dezembro de 2013. Disponível em http://variety.com/gallery/top-10-web-
series-of-2013/#!1/introduction/. Acesso em fevereiro de 2014. 
7 http://www.lawebfest.com/ 
8 http://www.hollywebfestival.com/ 



 

existem editais públicos de realização audiovisual específicos para webséries e no 

You Tube é possível encontrar a página Webseriados.com, o "primeiro canal 

dedicado às webséries nacionais"9.  

 

Uma websérie é uma narrativa audiovisual de qualquer gênero produzida 

exclusivamente para a Internet, dividida em episódios (os chamados "webisódios", 

webisodes em inglês), cada um com tempo de duração variável (podendo ter de 

um a dez minutos ou mais), e apresentados com um certa periodicidade (quase 

sempre semanal). Webséries podem ser distribuídas diretamente pelos próprios 

produtores/criadores em sites de disponibilização de vídeos, como YouTube ou 

Vimeo, e utiliza estratégias narrativas já consolidadas nas séries televisivas, mas 

incorporando os recursos de interatividade oferecidos por essas plataformas. Além 

dos registros de visualizações e "curtidas", os comentários e os 

compartilhamentos, a participação ativa do público se efetiva através das 

comunidades de fãs que, ao interagirem entre si, muitas vezes contribuem para a 

construção das narrativas. 

 

Segundo Romero e Centelhas (2008), as webséries renovam as estratégias 

narrativas consolidadas pela televisão, porém incorporando recursos on line para, 

por exemplo, ativar a participação por parte do público na progressão da história e 

possibilitar a geração de comunidades virtuais, que constituem um importante 

ponto de encontro para os seguidores das séries, sendo fundamental para 

consolidar e ampliar o universo ficcional da obra. Os consumidores registrados 

nas comunidades virtuais das séries em geral possuem vantagens, como a 

possibilidade de assistir novos episódios, traillers e making of, participar de fóruns 

de discussão, acessar conteúdo exclusivo, como biografias detalhadas dos atores, 

entre outras (ROMERO; CENTELLAS, 2008). Geralmente, uma websérie possui 

um site ou blog e um perfil em redes sociais como o Facebook, que reúne  notícias 

                                                 
9 http://www.You Tube.com/user/webseriados 



 

e informações sobre a obra, além de agregar os fãs. "Personagens dos seriados 

da web respondem publicamente às mensagens dos fãs e convidam-os a enviar 

suas próprias opiniões e experiências para um quadro de avisos comum". 

(MURRAY, 2003, p. 106). Todos esses recursos, quando utilizados pelos 

internautas, contribuem para enriquecer a narrativa, tornando-a mais complexa à 

medida que são agregadas mais informações paralelas e convergentes à obra. 

Observa-se neste fenômeno, portanto, além da serialização já inerente ao produto, 

a fragmentação e multiplicação de conteúdos vinculados à narrativa global.   

 

Com uma forte tradição na produção (e distribuição) de seriados televisivos, os 

Estados Unidos também se destacam na produção de webséries, com um campo 

já consolidado, principalmente no que se refere às instâncias de reconhecimento e 

consagração, como já apontado. À título de ilustração, destacam-se aqui 

webséries estadunienses com diferentes tipos de produção. Squaresvillage 

(2012), vinculada ao campo de produção independente, é caracterizada como 

uma comédia dramática sobre adolescentes. Reúne crônicas do cotidiano de duas 

amigas, Esther e Zelda, que vivem num bairro onde não há nada para fazer e 

onde ninguém as compreende. A obra é, declaradamente, inspirada em produtos 

como as séries estadunienses Freaks & Geeks10 (1999-2000) e Daria11 (1997-

2001) e o filme Ghost World12, que trazem como tema central os conflitos da 

adolescência. Uma comédia adolescente com um tom sarcástico, e a proposta de 

apresentar como as adolescentes se sentem crescendo sem a certeza do que 

querem ser, diz o texto de apresentação da websérie13. A primeira temporada, de 

2012, teve 16 episódios, cada um com duração entre 2 e 8 minutos, e lançados 

semanalmente. Este exemplo de websérie norte-americana serve como parâmetro 

para se pensar na forte relação existente entre as séries convencionais e as que 

                                                 
10 http://www.imdb.com/title/tt0193676/ 
11 http://www.imdb.com/title/tt0118298/ 
12 http://www.imdb.com/title/tt0162346/ 
13 http://squaresvilleseries.com/about 



 

são feitas para a Internet. Outro exemplo de conteúdo audiovisual seriado 

produzido especificamente para a Internet é a premiada websérie Dr. Horrible 

Sing-Along Blog14 (2008), uma tragicomédia musical em três atos (episódios), 

cada um com 13 a 15 minutos de duração, e reunindo 14 canções. Ainda que 

realizado por profissionais, também se caracteriza por ser uma produção 

independente.     

 

Um exemplo brasileiro bem-sucedido de conteúdo audiovisual profissional 

direcionado para a Web é o canal Porta dos Fundos15, lançado em 2012, 

desenvolvido e produzido de forma independente (ainda que seus integrantes 

tenham vínculos com emissoras de TV). A duração dos vídeos é de 3 a 5 minutos 

em média e são postados duas vezes por semana. O Porta dos Fundos não é 

uma websérie de fato, pois não há uma narrativa única fragmentada, mas se 

enquadra numa espécie de produção seriada na medida em que os episódios são 

lançados periodicamente e possuem um núcleo permanente de criadores e atores, 

sendo o humor o principal elemento agregador dos unitários. O formato também é 

similar: esquetes com ações que se passam em geral num único espaço e tempo, 

retratando eventos cotidianos, por vezes com diálogos inusitados e situações 

surreais. Uma vinheta com a logomarca do programa, seguida de uma cena que 

funciona como um "posfácio", finalizam a esquete. No lado esquerdo da tela, 

durante essa cena final, surgem janelas pequenas que são hiperlinks para os 

outros episódios. Com bem menos divulgação em outras mídias, muitas outras 

webséries brasileiras compõem o campo de produção audiovisual independente 

voltada para a Internet: #E_VC?, Armadilha, Lado Nix, ApocalipZe, 3%, Onda 

Zero, Casaltopia, A solteirona, A vida de Mel, República. DOC, Heróis são 

algumas das muitas webséries que podem ser assistidas no YouTube, e que se 

                                                 
14 http://www.webserieschannel.com/dr-horribles-sing-along-blog/ Acesso em fevereiro de 2014. 
15 http://www.YouTube.com/user/portadosfundos 



 

baseiam em estruturas e formas narrativas similares às séries televisivas, porém 

acrescidas de alguns recursos de interatividade. 

   

Nota-se, por outro lado, a produção de conteúdo seriado on line em associação a 

séries televisivas e compondo narrativas transmidiáticas. É o caso dos websódios 

da série Walking Dead, serie produzida pela AMC, exibida pelo Canal Fox e criada 

por Frank Darabont. Na TV, os episódios de Walking Dead possuem 

aproximadamente 45 minutos de narrativa corrida (se incluso os comercias, chega 

a ocupar praticamente uma hora inteira), enquanto na Web a primeira web-

temporada, com seis episódios, não ultrapassa 25 minutos, sendo suficiente para 

contar um pedaço importante para os fãs da série: os primeiros dias após a onda 

apocalíptica de zumbis. A história de zumbis de Walking Dead é uma adaptação 

do comic-book de mesmo nome, e a estréia da série em 2010 trouxe aos 

espectadores a história de drama e terror vivida pelo policial Rick Grimes 

(interpretado por Andrew Lincoln). Após o grande sucesso da primeira temporada, 

foram lançados em 2011 os primeiros webisodes de Walking Dead. A palavra 

“webisodes” surge da união das palavras “web” e “episodes”. Um webisode é 

então um episódio de uma determinada série vinculada à web. A principal função 

narrativa dessa websérie foi a de trazer impressões sobre as primeiras horas e 

dias após os primeiros ataques de zumbis, mas também, trouxe para os fãs da 

série a história de um personagem especial dentro da primeira temporada, “a 

zumbi da bicicleta”. Além de ilustrar um dos zumbis mais marcantes da série, a 

webserie Torn Apart trás ao longo de seus seis webisodes informações 

importantes sobre o contexto no qual se desenrola a primeira temporada. Dentro 

do ambiente narrativo, Torn Apart se passa antes da primeira temporada, mesmo 

tendo sido lançada no período entre a primeira e a segunda temporada televisiva. 

O caso de Walking Dead não é único nos EUA, ao contrário, incorpora o conceito 

de produções pensadas exatamente com o intuito de integrar conteúdos adicionais 

à trama central de uma obra seriada televisiva. Várias são construídas junto a 



 

websites, aplicativos para smarthphones e tablets. No caso de Walking Dead, a 

série de TV é alicerçada pelo conteúdo de seu site16.  Nesse sentido, a produção 

de seriados norte-americanos já está estabelecida dentro do conceito de 

hiperseriado explorado por Janet Murray. De acordo com Murray (2003), essas 

integrações entre arquivos digitais com programas transmitidos pela televisão 

ilustram o início de uma nova concepção de narrativas seriadas, onde a interação 

do público passaria por várias modificações e a forma de criação dos arcos 

narrativos e até mesmo de suas produções, sofreriam mudanças em prol desse 

novo modelo ciberdramatúrgico. Desse modo, a participação do espectador em 

nos meios digitais também está mudando, passando de atividades sequenciais e 

atividades simultâneas separadas para uma experiência que combine assistir e 

interagir num mesmo ambiente, segundo propõe Murray (2003). 

 

Essa modificação aos poucos começa a se tornar mais presente nas novas séries. 

Basta imaginar-se assistindo a um episódio de Homeland, série criada por Howard 

Gordon e Alex Gansa, utilizando o app “Showtime Sync”, que permite acesso a 

vários dados dos personagens que surgem na tela ou são citados de maneira 

“superficial”, apenas clicando pelos ícones do app dentro do seu tablet ou 

smarthphone. O ambiente de espionagem e terrorismo de Homeland revela uma 

trama densa, com vários personagens que ocasionalmente aparecem apenas para 

realizar uma única função, o arco narrativo da televisão não poderia cobrir todas 

as informações referentes a todos os personagens ou locais e até mesmo eventos 

que são citados. Ou ao mesmo tempo, fazendo comentários sobre a série em uma 

rede social, seguindo as “hashtags” oficiais da série e posteriormente, como no 

caso de Walking Dead, assistindo a um bate-papo entre um entrevistador e os 

atores da série, por exemplo. Para Murray (2003), o hiperseriado traz uma história 

que está sempre em desenvolvimento e cujos espectadores podem acompanhá-la 
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por meio de arcos narrativos mais extensos e um número maior de tramas 

interconectadas no enredo. 

 

O termo conteúdo transmídia se refere a um conjunto de materiais que, entre 

outras características, são baseados em narrativas transmidiáticas, ou seja, 

modelos narrativos que expandem a experiência de imersão na obra para várias 

plataformas e/ou dispositivos midiáticos (televisão, computador, celular, meios 

impressos, cinema, etc.) (JENKINS, 2008). A obra transmidiática é construída a 

partir de uma lógica que pressupõe a ação do público para preencher lacunas 

narrativas. "Geralmente são disponibilizadas informações sobre personagens e 

eventos passados para o público que quiser mais informações sobre o enredo" 

(CANNITO, 2010, p. 170). O conteúdo transmídia em foco neste estudo se refere 

a produtos audiovisuais disponibilizados na Web, mas que de alguma forma estão 

associados a conteúdos/produtos originários de outras mídias – em especial a 

televisão –, ou cuja narrativa se organiza a partir de duas ou mais mídias. 

 

No Brasil, um exemplo de conteúdo transmídia é a série Latitudes17 (do diretor 

Felipe Braga, em parceria com Alice Braga e Daniel de Oliveira, que interpretam 

os protagonistas da série), lançada em 2013 como sendo o primeiro projeto 

transmídia do Brasil. Latitudes foi criada para ser exibida em três formatos: é 

composta por uma websérie com oito episódios de 12 minutos cada, uma série de 

TV no canal TNT também como oito episódios de 22 minutos, e um longa-

metragem para exibição no cinema, com lançamento previsto para meados de 

2014. No total, a narrativa possui 82 minutos, porém na Web é contada em oito 

episódios, exibidos em um canal próprio da série no YouTube (uma das empresas 

parceiras do projeto). Cada episódio se passa numa cidade diferente (Londres, 

Paris, São Paulo, Veneza, Istambul, entre outras), que servem de cenário para os 

encontros e desencontros de uma executiva de moda e um fotógrafo. Nos 
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episódios produzidos para a televisão, o tom é documental, tendo como principal 

atração o making of, os bastidores de produção da série no que se refere à 

preparação dos atores. Ao longo de 20 minutos, acompanhamos Alice Braga e 

Daniel de Oliveira, juntamente com o diretor Felipe Braga, durante o processo de 

criação de seus personagens. Alternadamente, são inseridos trechos da narrativa 

ficcional, relativos ao episódio da semana, permitindo visualizar na obra os 

momentos correspondentes de cada diálogo ensaiado. No site da série, além dos 

episódios, são disponibilizados outros vídeos complementares, como traillers, 

vídeos promocionais (geralmente para divulgação de algum patrocinador) e 

sequências extras com cenas inéditas.   

 

Algumas conclusões 
  

Para além do fato de se comprovar a eficiência de ambientes interativos on line 

como propícios para o desenvolvimento de novos regimes narrativos no campo da 

ficção audiovisual, o presente estudo identifica as webséries como um tipo de 

conteúdo audiovisual híbrido que se efetiva como produto na Web, com ou sem 

associação a outras mídias/veículos de comunicação.   

 

Em conformidade com um tipo de atenção fragmentada e dispersiva – processo já 

desencadeado pela própria televisão, por conta da fragmentação dos programas e 

também pela cultura do zapping –, o tempo de duração dos episódios das 

webséries parece ser um dos principais aspectos de diferenciação em relação às 

séries de TV. Na televisão, as séries são integradas a uma grade de programação 

rígida das emissoras, e por isso os episódios necessitam de um tempo fixo de 

duração. A fragmentação da narrativa é necessária para que sejam inseridos os 

comerciais, ao passo que na Web os episódios são bem mais curtos – podendo 

variar de 1 a 20 minutos, por exemplo – e não são divididos em capítulos (ainda 

que na TV já existam séries com episódios exibidos sem cortes). Na Web, os 



 

anúncios são normalmente inseridos no início de cada vídeo. O tempo reduzido de 

cada episódio também induz a uma espécie de compressão da narrativa, com 

muitas elipses, diálogos concisos e uma grande quantidade de elementos 

intertextuais que aparecem sob a forma de links, dentro ou fora do quadro do 

vídeo. Além disso, em geral os episódios das webséries são 

lançados/disponibilizados seguindo certa periodicidade (em dias específicos da 

semana, por exemplo), o que remete à lógica de programa da televisão e 

garantindo certa fidelização do espectador. A fragmentação dos conteúdos, por 

outro lado, se torna mais proeminente, considerando os recursos de interatividade 

que agregam conteúdos extras ou mesmo aqueles produzidos pelos próprios 

espectadores, contribuindo para o acúmulo e a multiplicidade de subprodutos 

relacionados a uma obra inicial. 

 

Diretamente relacionada às potencialidades interativas da Internet, a 

especificidade do tipo de conteúdo audiovisual em foco é decorrente, dentre 

outros fatores, da utilização dos recursos disponíveis nas plataformas on line de 

exibição de vídeos, que afeta dois aspectos do consumo de obras audiovisuais: i) 

a dimensão da fruição: a possibilidade de assistir os episódios no momento e na 

sequência que se desejar, e de ter que dedicar menos tempo para essa atividade, 

uma vez que os episódios são bem mais curtos que os das séries televisivas, 

resultando num consumo mais rápido e "descomprometido"; ii) a dimensão da 

produção e do "gerenciamento" desses produtos: há uma maior liberdade de 

criação por parte dos realizadores, sem limitações de tempo ou de grades de 

programação, e possibilidades de experimentação técnica, estética, etc., além de 

retorno quase imediato do espectador, que pode ser manifestar por meio de 

comentários, "curtidas", compartilhamentos. As estratégias de lançamento, 

divulgação e gerenciamento desses conteúdos contam também com ferramentas 

de aferição do número de visualizações – ou views, o que corresponderia ao 

conceito de audiência na TV –, de mapeamento dos comportamentos e dos perfis 



 

dos internautas, considerando a vocação da Web 2.0 para a "hiper-segmentação" 

de conteúdos.  
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